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احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه اهلداة أما بعد 

ه ذه: يقول العبد الفقري  أبو خادل ويلد بن إدريس املنييس عفا اهلل عنه ف
ذات األفنان يف علوم ) الكريم أسميتها علوم القرآن  يف رسالة خمترصة

بتعريف  تعريف علوم القرآن، فأما سائال اهلل تعاىل أن ينفع بها ( القرآن 
الفهم واملعرفة هو ضد اجلهل ومعناه يف اللغة و العلوم مجع علمفمفرديه 

جمموعة من املسائل  وهو ،ومعناه يف االصطالح إدراك اليشء ىلع حقيقته
قيل مشتق من  لغةقرآن التعريف و واألصول اللكية جتمعها جهة واحدة

وقيل من قرن  تالمن قرأ يقرأ بمعىن  قيلو بمعىن ضم اقرى يقري قري
هو الكم  اصطالحاتعريف القرآن و ،وره وآياته بعضها ببعضسألنه قرنت 

ز املعجز اهلل املزنل ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم املتعبد بتالوته املنج  
علم يضم  فهو لقبا لعلم خمصوصوتعريف علوم القرآن باعتباره املتواتر 

 فهوعلوم القرآن  موضوعوأما  ،تتصل بالقرآن الكريم  لكية اأحباث
جهة تزنيله وترتيله وتدوينه وتأويله مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من 

وامليك واملدين وتديلله فأما علوم تزنيل القرآن فيه كيفية الويح 
واحلرضي والسفري واللييل وانلهاري وأسباب الزنول وأول وآخر ما نزل 
وما نزل مجلة ومنجما ومشيعا وغري مشيع ، وأما علوم ترتيله فاألحرف 
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آن واتلجويد والوقف واالبتداء السبعة والقراءات وطرق حتمل القر
وآداب اتلالوة وفضل حفظه وما يعني ىلع حفظه وضبط متشابهه اللفظي 

وأما علوم تدوينه فجمعه وترتيب سوره وآياته وعلم املناسبات وعدد 
سوره وآياته ولكماته وحروفه وعلم رسم املصحف وأما علوم تأويله فلغاته 

وناسخه ومنسوخه وجممله واعمه وخاصه ومشرتكه وحمكمه ومتشابهه 
وبالغته ورشوط املفرس ومبينه ومطلقه ومقيده ومنطوقه ومفهومه 

وآدابه وطبقات املفرسين وأنواع اتلفسري وأمثال القرآن وأقسامه 
وأما علوم تديلله فإعجازه ودالئل صدقه ومبهماته وأحاكمه وقصصه 

 وهدايته وأثره 
 وتدبره اصحيح االقرآن الكريم فهمفهم  فهوثمرة تعلم علوم القرآن وأما  
لكتاب  ااملسلم تعظيم وبه يزداد ورد شبهات املغرضني حوهل هادلفاع عن و

فضل وأما ه يف العناية ب يةمة اسإسالماألجلهود  ابه وتقدير ااهلل تعاىل وتعلق
 :أنها داخلة يف قول انليب صىل اهلل عليه وسلمفهو  علوم القرآن

هو علم ففيه من أسباب اخلريية  ((هر م  ل  ع  و   آن  رْ قر الْ  م  ل  ع  ت   نْ م   مْ كر رْير خ  ))
 .رشيف تلعلقه خبري الكم وهو الكم اهلل سبحانه وتعاىل

 حكم تعلم علوم القرآنوأما أصول اتلفسري  اسىم علوم القرآن أيضوت
فرض من فروض الكفايات اليت جيب أن يقوم بها طائفة من املسلمني  فهو

فأول  وأما واضع علوم القرآن فإذا قام بها ابلعض سقط اسإثم عن ابلاقني
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من ألف يف علوم القرآن هو اسإمام حممد بن خلف املرزبان رمحه اهلل 
بن   ـهواسم كتابه احلاوي يف علوم القرآن ثم اسإمام عيل 903املتوىف سنة 

 ـههل كتاب اسمه الربهان يف علوم القرآن  990إبراهيم احلويف املتوىف سنة 
نصفه خمطوط يف دار الكتب املرصية يف مخسة عرش جمدلا ثم اسإمام ابن 

 ـهواسم كتابه فنون األفنان يف علوم القرآن ثم  735اجلوزي املتوىف سنة 
 ـه 537ملتوىف سنة اسإمام حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزركيش الشافيع ا

واسم كتابه الربهان يف علوم القرآن أيضا ثم اسإمام جالل ادلين السيويط 
 ـهواسم كتابه اسإتقان يف علوم القرآن مجع فيه لك ما كتب 399املتوىف سنة 

قبله وزاد عليه ورتبه أحسن ترتيب ولك من كتب يف علوم القرآن بعد 
كتب يف علوم القرآن بعد  السيويط فهو اعلة ىلع كتابه ومن أحسن ما

السيويط كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ حممد بن عبد 
  ـه9935العظيم الزرقاين املتوىف سنة 

ذكر القايض أبو بكر بن العريب رمحه اهلل يف ف وأما عدد علوم القرآن
أو هذا العدد مرضوبا علما  55770أن علوم القرآن  كتاب قانون اتلأويل

ولك  55770وذلك ألن عدد لكمات القرآن عنده  903900ة فيكون يف أربع
لكمة تشتمل ىلع أربعة علوم وقد ذهب غريه إىل أن عدد لكمات القرآن 

لكمة وهذا الفارق اليسري يف العد سببه أن بعض اللكمات حيتمل  55793
 اعلوم القرآن مخسون علم»:فقال عدها لكمة وحيتمل عدها لكمتني 
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وأربعمائة علم وسبعة آالف علم وسبعون ألف علم ىلع عدد لكم القرآن 
واعتمد ابن  «إذ للك لكمة ظهر وبطن وحد ومطلع مرضوبة يف أربعة

للك آية من آيات القرآن العريب ىلع ما ورد يف حديث شديد الضعف 
اللفظ أو اتلالوة أو ما ظهر هوظهر وال ،الكريم ظهر وبطن وحد ومطلع

للك لكمة فاملنع  لغة هوواحلد  ،طن هو املعىن أو ما بطن تفسريهوابل تفسريه
فيها  أيوتمنعه من جتاوزه  احتد للمسلم حد فيهحٌد من حدود اهلل 

واملطلع هو املصعد أو املوضع اذلي يطلع عليه  حكم من أحاكم اهلل تعاىل
ية زكتفمطلع الظاهر اتلمرن يف فنون العربية ومطلع ابلاطن  ،بالرتيق

ألن  والراجح عدم صحة ذلكوالعمل بمقتىض القرآن الكريم  فسانل
لكمات القرآن الكريم تتكرر لغرض اتلذكري واسإفادة ثم إن اللكمة 

وإنما يستنبط فضال عن أربعة علوم بمجردها ال يستنبط منها علم اكمل 
اسإمام الشافيع رمحه اهلل أن  وذكر من ضم لكمات بعضها إىل بعضالعلم 

 : وقال بعض العلماء ومنهم ابن العريب ن ثالثة وستون نواععلوم القرآ
ابن جرير قال و «توحيد وتذكري وأحاكم :ن أم علوم القرآن ثالثةإ»

وسورة اسإخالص تعدل ثلث القرآن  ،توحيد وأخبار وديانات»الطربي 
 .«ألنها تشتمل ىلع اتلوحيد اذلي هو أحد العلوم اثلالثة 

ويأيت  اخليف مهو اسإعالم ويأيت بمعىن اسإعال لغة الويح  تعريف الويح
رِْضِعيهِ }: كما يف قوهل تعاىل بمعىن اسإهلام

 
ْن أ

 
وَس  أ مِّ مر

ر
يْن ا إِىل  أ وْح 

 
أ وكما { و 



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 6 

يروتًا}يف قوهل تعاىل  ب اِل بر ِذي ِمن  اجْلِ ِ ِن اَّت 
 
بُّك  إِىل  انل ْحِل أ ْوَح  ر 

 
أ يأيت و ،{ و 

 ويقيد حينئذ فيقال ويح الشيطانشياطني وساوس الالويح لغة بمعىن 
نِّ يرويِح }اهلل تعاىل  قال اجْلِ ي اِطني  اسِإنِس و  ا ش  وًّ در ِّ نيِِبٍّ ع  لْن ا ِللكر ع  لِك  ج  ذ  ك  و 

وًرا رر ْوِل غر ْم إِىل  ب ْعٍض زرْخررف  الْق  هر ي اِطني  } :وقال تعاىل ،{ب ْعضر إِن  الش  و 
ْويِل آئِِهمْ 

 
ون  إِىل  أ روحر مْ  يل  روكر اِدل    {يِلرج 

  ،وتعاىل نليب من األنبياء بادلين هلل سبحانهيف الرشع إعالم ا والويح
 التجربيل عليه السالم هو امللكف من اهلل تعاىل بتبليغ رساأنواع الويح 

ومياكئيل عليه السالم  ،اهلل إىل مجيع األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم
لكن ليس هو امللكف يللكمه بأشياء أرسل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم 

جاء يف احلديث أن مياكئيل عليه فقد  ،تبليغ رسالة اهلل تعاىلوبالويح 
ِ اسْ )) :السالم قال للنيب صىل اهلل عليه وسلم وذلك ملا أنزل القرآن  ((هر دْ ت 

ِْدهر )) :لنيب صىل اهلل عليه وسلممياكئيل لقال ف ،ىلع حرف واحد
 اْست 

 ف   هر دتر ت   اسْ ف  
ر
ِْدهر ف اْست  دترهر )) :فقال يل مياكئيل ((نِي ف  رْ  ح  ىلع    ل  زِ نْ أ

 .((اْست 
بواسطة ويح اهلل إىل نبيه حممد عليه الصالة والسالم فالقرآن الكريم هو 

ِمني ىلع   ق لِْبك  } :جربيل عليه السالم كما قال تعاىل
 
وحر األ  بِِه الرُّ

ل  ن ز 
ِبني يِبٍّ مُّ ر  اٍن ع  نِذِرين بِِلس  ون  ِمن  الْمر والروح األمني هو جربيل عليه { تِل كر

 .السالم
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أنه  انلوع األولهل أنواع ميجء جربيل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم و
هل صوت عظيم مهيب مثل صوت  أي  يأيت يف مثل صلصة اجلرس اأحيان
حديث عبد اهلل بن عمرو ريض مسند أمحد يف اجلرس كما جاء يف  قرع

لْتر : اهلل عنهما قال
 
أ ىل   انل يِب   س  ل يْهِ  اهلل ر  ص  ل م   ع  لْتر  ، و س  قر ول   ي ا:  ف   ، اهلل ِ  ر سر

ْل  ِسُّ  ه  يْحِ  حتر ال   ؟ بِالْو  ق  ولر  ف  ىل   اهلل ِ  ر سر ل يْهِ  اهلل ر  ص  ل م   ع  مْ : "  و س  ع  عر   ، ن  ْسم 
 
 أ

ِصل   ال  تر  ثرم   ، ص  ْسكر
 
لِك   ِعنْد   أ ا ، ذ  م  ةٍ  ِمنْ  ف  ر  ن نْتر  إاِل   إِيل    يروَح   م  ن   ظ 

 
 أ

ْفيِس   ." ت ِفيضر  ن 
 اشديداكن فميجء الويح إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بهذه الطريقة 

كيف  :وجاء يف صحيح ابلخاري أن انليب صىل اهلل عليه وسلم سئل ،عليه
 )) :قال ؟يأتيك الويح

 
ْحي انًاو   اانً ي  حْ أ

 
ْحي انًا ،أ

 
 ي   أ

ْ
ل ِة اجْل رِس  ِمثْل   يِن تِ أ لْص   ص 

  و  هر و  
 
نفصل ييفصم عن يعن  ((ال  ا ق  م   يتر ع  و   دْ ق   و  نِّ ع   مر ِص فْ ي  ف   ،يل   ع   هر دُّ ش  أ

واملراد أنه صوت متدارك » :االنتهاء من الويح قال اخلطايبعن بعد 
ن صوت إ :وقيل .«يسمعه وال يتثبته أول ما يسمعه حىت يفهمه بعد

وهو أشد حاالت الويح  ،صلصلة اجلرس هو صوت خفق أجنحة امللك
إنما اكن يزنل الويح  :بعض العلماءوقال  ،ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم

من و دة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف آيات الوعيدبهذه الكيفية الشدي
العلماء من قال يف تعليل سبب شدة هذه احلالة ىلع انليب صىل اهلل عليه 

وانليب صىل  ،الويح هو اتصال امللك بانليب صىل اهلل عليه وسلم أن وسلم
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ولك  ،اهلل عليه وسلم برش وامللك يف حالة ملكية والبرش يف حالة برشية
د هلذا جنس من املخلوقات هل مواصفاته اليت خلقه اهلل عليها فال ب

يلالئم االتصال بالطرف  ة طرفيف طبيع االتلقاء من حصول نوع تغري
حيصل يشء من  ،صورة ميجء الويح مثل صلصلة اجلرس فيف ،اآلخر

تؤهله  حالةانليب صىل اهلل عليه وسلم حبيث يصبح يف اتلغري يف طبيعة 
واكن يغىش ىلع عن امللك بكيفية يعلمها اهلل سبحانه وتعاىل للتليق 

انليب صىل اهلل عليه وسلم، ويثقل جسده جدا حىت إنه إذا جاءه الويح 
وهو ىلع انلاقة، تربك انلاقة يف األرض وال تتحرك، ومرة اكنت ركبته تمس 

أي « فخفت أن ترض فخذي»: فخذ زيد بن ثابت فجاءه الويح، فقال زيد
ن ماكنها من ثقل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم واكن يتفصد تنخلع م

جبينه عرقا أطيب من راحئة املسك، يف ايلوم الشديد الربد، فهذه مظاهر 
حسية للويح يف تلك احلالة الشديدة اليت يه ميجء امللك يف مثل 

عندما اكن جربيل عليه السالم يأيت يف  انلوع اثلاينصلصلة اجلرس 
فهذه تكون ه وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه فيلكمورة برش ص

امللك هو اذلي حيصل هل اتلغري ألن  سهلة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم
يف طبيعته حبيث يتشلك يف صورة البرش فيلكمه بهذه الصورة فيكون ذلك 

واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم  ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم سهال
يف صورة رجل حيرك لسانه وشفتيه يردد خلف امللك عندما يأتيه الويح 
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مما أويح يئًا نىس شيب صىل اهلل عليه وسلم خشية أن يما يوَح به إىل انل
قال { ال حترك به لسانك تلعجل به}: إيله حىت قال هل ربه سبحانه وتعاىل

هنا بمعىن ربما، أي اكن ربما ( مما)و« واكن مما حيرك شفتيه»: ابن عباس
ه أثناء حتديث امللك هل، فاكن يتعجل بالقراءة أثناء قراءة امللك حيرك شفتي

عليه، فيكون مشغوال بالسماع من جهة وبالقراءة بلسانه وشفتيه من 
ال حترك به لسانك تلعجل }: جهة أخرى حىت ال يرنىس، فقال اهلل تعاىل هل

إن علينا مجعه }يعن ال تستعجل وحترك لسانك أثناء اسإحياء إيلك { به
 .{قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانهو

يعن أن جنمعه لك يف صدرك : قال{ إن علينا مجعه وقرآنه}: قوهل تعاىل
فطمأنه { سنقرؤك فال تنىس}: فال يرنىس كما قال هل ربه سبحانه وتعاىل

اهلل تعاىل أنه لن ينىس شيئا مما أويح إيله، وتكفل اهلل تعاىل جبمعه يف 
انليب صىل اهلل عليه وسلم فال ينىس فاكن بعد ذلك ال حيرك شفتيه صدر 

وال لسانه أثناء الويح، ثم بعد أن ينرصف الويح يقرأ ما أنزل إيله فإذا به 
قد حفظه وال حيتاج إىل الرتديد واتلكرير أثناء السماع، وهذه يه الصورة 

و  : ))ماليت يتمثل هل امللك رجال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسل و هر
يل    نرهر ع  ْهو 

 
 .يعن هذا أسهل أنواع الويح ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم(( أ

فيرنف ث يف رروع انليب صىل اهلل  لكن يأىت املأنواع الويح أمن  انلوع اثلالث
والروع انلفس والقلب فانلفث يف الروع هو إلقاء مبارش  اعليه وسلم نفث
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كما قال انليب صىل اهلل والسماع باألذن يف قلبه ليس عن طريق اتللكيم 
ِِ يِف  ث  ف  ن   ِس در قر الْ  وح  رر  ن  إِ )) :عليه وسلم و   رر

 
 ىت  ح   وت  مر ت   نْ ل   اسً فْ ن   ن   أ

  ،اه  ق  زْ رِ  ل  مِ كْ ت  سْ ت  
 
 و   وا اهلل  قر ات   ف  ال  أ

 
 هوانلفث يف الروع و ((ِب ل   الط  وا يِف لر مْجِ أ

املعاين يف صدره صىل اهلل عليه يجد نفسه قد أهلم معىن من ف ،اسإهلام
 .وسلم

فريى انليب صىل اهلل  ،أن يأتيه الويح برؤيا منامية صادقة انلوع الرابع
صادقة من عند اهلل سبحانه يه عليه وسلم رؤيا، ورؤيا األنبياء حق و

صىل اهلل عليه وسلم يف  يبيأيت جربيل فيلكم انلأن ومن الرؤى  ،وتعاىل
بإهلام من اهلل سبحانه وتعاىل للنيب صىل اهلل عليه املنام وقد تكون الرؤيا 

وجاء يف  وسلم يف املنام بكيفيات أخرى بدون ميجء جربيل عليه السالم
أول ما بدئ به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من الويح الرؤيا »احلديث 
 ت مدة الويح بالرؤياواكن «الرؤيا الصادقة يف املنام» :ويف رواية «الصاحلة

 أي  الصبح قستة أشهر يف أول الويح ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فل
 بأنواعه األخرى ة مليجء الويحئوتوط اتمهيدمثل ما رآها  اتتحقق تمام

 ةٍ ت  سِ  نْ مِ  ءٌ زْ جر  ةر احِل  ا الص  ي  ؤْ الرُّ )) :وذللك قال انليب صىل اهلل عليه وسلم
 و  
 
 ،وذلك ألن فرتة الرؤيا الصاحلة اكنت ستة أشهر ((ةِ و  بر انلُّ  ن  مِ  اءً زْ جر  ني  عِ ب  رْ أ

ونسبة ستة أشهر إىل ثالث  ،وعرشين سنة اوفرتة انلبوة اكنت ثالث
يعن ستة أشهر  ،اوعرشين سنة تساوي نسبة جزء إىل ستة وأربعني جزء
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واختلف  ،إىل ستة وأربعني ايساوي واحد ،نصف إىل ثالث وعرشين
 انليب صىل اهلل عليه وسلم يف املنام يشء من القرآن ىلع العلماء هل نزل

إن سورة الكوثر أويح بها إىل انليب صىل اهلل عليه  فقال بعض العلماء
" : وذلك ألنه جاء يف صحيح مسلم عن أنس ريض اهلل عنه  ،اوسلم منام

 أغىف إذ ، املسجد يف أظهرنا بني وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول بينا
: "  قال ؟ اهلل رسول يا أضحكك ما:  قلنا ، مبتسما رأسه رفع ثم إغفاءة
 أعطيناك إنا)  الرحيم الرمحن اهلل بسم:  فقرأ ،"  سورة آنفا عيل أنزلت
 ما أتدرون: "  قال ثم(  األبرت هو شانئك إن واحنر لربك فصل الكوثر
 ، وجل عز ريب وعدنيه نهر فإنه: "  قال.  أعلم ورسوهل اهلل:  قلنا"  ؟ الكوثر

 انلجوم عدد آنيته ، القيامة يوم أميت عليه ترد حوض هو ، كثري خري عليه
 ما تدري ال إنك:  فيقول.  أميت من إنه رب:  فأقول ، منهم العبد فيختلج
 ." . بعدك أحدث

فمن العلماء من فهم من احلديث أن سورة الكوثر أنزلت ىلع انليب صىل 
أو  ،من أنواع علوم القرآن املنايم وعد ذلك نواع ااهلل عليه وسلم منام

يعن ما أنزل من القرآن ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف املنام  ،الفرايش
أن اذلي أعطيه  وذهب آخرون إىل ،أو وهو يف فراشه صىل اهلل عليه وسلم

أن السورة أنزلت يف  النهر الكوثر  هوانليب صىل اهلل عليه وسلم يف املنام 
ثم أنزلت  ،والبشارة بنهر الكوثر جاءت يف املنامأ ،ة بهاالبشارف ،املنام
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فاحلديث ليس قطيع ادلاللة يف أن السورة أنزلت يف  ،السورة يف ايلقظة
 .ولكن ظاهره كذلك ،املنام

تكليم اهلل تعاىل للنيب صىل اهلل  من الويح وهو أجلها انلوع اخلامس
وما } :قوهل تعاىلورة الشورى يف سعليه وسلم من وراء حجاب وديلله يف 

 ،اإهلام أي اوحي {أو من وراء حجاب ااكن لبرش أن يكلمه اهلل إال وحي
 ،أن يكلم اهلل تعاىل البرش من وراء حجابوقوهل أو من وراء حجاب أي 

فيويح بإذنه ما يشاء الرسول هو جربيل عليه  أو أن يرسل رسوالوقوهل  ،
 .السالم

اسإهلام يف الصدر بدون  :ثالثة أنواعفيها اهلل تعاىل فآية الشورى ذكر 
أو من وراء حجاب أن يكلم اهلل تعاىل انليب صىل اهلل  ،واسطة جربيل

ولكم اهلل موَس }عليه وسلم من وراء حجاب مثلما ما لكم موَس 
وناداهما ربهما ألم أنهكما } ما نادى اهلل تعاىل آدم وحواءومثل {اتكليم

بدون واسطة امللك، أو يرسل  فهذا تكليم مبارش{ عن تلكما الشجرة
ومجيع أنواع الويح ترجع يف انلهاية إىل  وهذا انلوع اثلالث يف اآلية رسوال

 .واحد من هذه األنواع 
إما أن يكون يف ايلقظة كما حصل يف يللة  ،م من وراء حجابياتللكو

 ،عرج بانليب صىل اهلل عليه وسلم إىل السموات العىل ،اسإرساء واملعراج
 ،وصعد بانليب صىل اهلل عليه وسلم فوق سدرة املنتىه فوق السماء السابعة



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 03 

 قاليعن من وراء حجاب ألنه تعاىل  ،ثم لكمه اهلل سبحانه وتعاىل مبارشة
فيف ادلنيا ال يستطيع البرش أن يرى اهلل  ،أي يف ادلنيا {لن تراين }وَسمل

فرض عليه مخس ه وعندما عرج بانليب يف ايلقظة  اهلل تعاىل فلكمتعاىل 
 ،من وراء حجاب يف املنام ااهلل تعاىل أيض ولكمه ،صلوات يف ايلوم والليلة

وهذا وقع للنيب صىل اهلل عليه وسلم يف حديث معاذ ريض اهلل عنه أن 
 يل، قدر ما فصليت الليل من قمت إين" :انليب صىل اهلل عليه وسلم قال

 أحسن يف - وجل عز - بريب أنا فإذا استثقلت حىت صاليت يف فنعست
. رب أدري ال: قلت األىلع؟ املأل خيتصم فيم أتدري حممد يا: فقال. صورة
 يل وجتىل صدري، يف أنامله برد وجدت حىت كتيف بني كفه وضع فرأيته

 يف: قلت األىلع، املأل خيتصم فيم حممد يا: فقال. وعرفت يشء لك
 اجلمعات، إىل األقدام نقل قلت الكفارات؟ وما قال. وادلرجات الكفارات
: قال الكريهات ىلع الوضوء وإسباغ الصلوات، بعد املساجد يف واجللوس

 " . نيام وانلاس والصالة الالكم، ولني الطعام، إطعام: قلت ادلرجات؟ وما
اتللكيم من وراء هو داخل يف  فقيلمن احلجب  اواملنام يعترب حجاب

وقيل األوىل الستة شهر األ هورؤيا الصادقة ويح بالحجاب إذا اعتربنا ال
 يندرج مع الويح بالرؤيا صادقة فيعترب نواع من أنواع الرؤيا

هل أنزل يشء من القرآن ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم  واختلفوا
 ؟باتللكيم مبارشة بدون واسطة جربيل عليه السالم
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اهلل أنه مما أوحاه اهلل تعاىل إىل انليب صىل  فذهب مجاعة من أهل العلم إىل
 ،عليه وسلم يللة املعراج مبارشة من وراء حجاب خواتيم سورة ابلقرة

فأعطي رسول اهلل صىل اهلل عليه  فيف حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه
فآخر آيتني يف  ،وسلم الصلوات اخلمس وأعطي خواتيم سورة ابلقرة 

ة سورة ابلقرة يه من تكليم اهلل تعاىل لرسوهل صىل اهلل عليه وسلم مبارش
فعىل هذا يعلو سند القرآن الكريم  بدون واسطة امللك من وراء حجاب

يف هاتني اآليتني درجة فسند القرآن فيهما عن انليب صىل اهلل عليه وسلم 
عن اهلل تعاىل بينما سند بقية القرآن عن انليب صىل اهلل عليه وسلم عن 

 .جربيل عليه السالم عن اهلل تعاىل
أعطاه اهلل تعاىل للنيب صىل اهلل عليه  ابعض سورة الضىح أيض :وقيل

 ريض عباس ابنوجاء ذلك يف حديث  ،وسلم مبارشة بدون واسطة امللك
 وددت مسألة اهلل سألت»: قال وسلم عليه اهلل صىل انليب أن عنهما اهلل
 الريح، لسليمان سخرت! رب يا: فقلت ريب رسل ذكرت سأتله؛ أكن لم أين

 وضاال فآويتك، يتيما أجدك ألم: -وتعاىل تبارك - فقال. موَس ولكمت
 لم أن فوددت نعم،: فقلت: قال فأغنيتك؟ واعئال فهديتك،

والسورة  ،بأنه ليس هو نص آيات السورة الكريمةعليه اعرتض و.«أسأهل
أويح بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بنصها اذلي يف القرآن الكريم عن 

القرآن الكريم هو م من القرآن و، والويح أع طريق جربيل عليه السالم
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ويه  ،ما عدا االستثناءات اليسرية ،من قسم الويح اذلي بواسطة امللك
 .وآواخر سورة ابلقرة ،مسألة سورة الكوثر

اسإحياء بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بدون واسطة جربيل اكن  وقيل
القرآن لكه ف ،أيضا  إحياء آخر إىل جانب اسإحياء بها عن طريق جربيل

 ،أويح به إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن طريق جربيل عليه السالم
بأن يكلم اهلل إضافية وتمزيت بعض اآليات بزنوهلا بكيفية أخرى 

 .تزنيل آخرفهو تعاىل انليب بها مبارشة أو يراها يف املنام 
سما

َ
 الُقْرآنُ ء أ

مخسة ومخسون الواردة يف الكتاب والسنة قيل يه أسماء القرآن الكريم 
 اذلكر احلكيمو الكتاب والفرقانمنها القرآن ووقيل يه تسعون اسما 

والصواب أن أكرثها صفات وضياًء وشفاء وهدًى  رمحة ونورو املبنيو
 للقرآن ال أعالم عليه 

 نُُزوُل الُقرآن  
فإذا نزل }احللول  احنطاط من علو، ويأيت الزنول أيضا بمعىن: الزنول لغة

نزل فالن باملدينة يعن حل يف : يعن حل بساحتهم، يقال{ بساحتهم
 .املدينة، ويأيت الزنول بمعىن االحنطاط من ماكن اعلٍ 

ليس »: وأما الزنول رشاع فقد قال شيخ اسإسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
عروف وهذا يف القرآن وال يف السنة، لفظ نزول إال وفيه معىن الزنول امل
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هو الالئق به فإنه نزل بلغة العرب وال تعرف العرب نزوال إال بهذا املعىن، 
ولو أريد غري هذا لاكن خطابا بغري لغتها، ثم هو استعمال اللفظ املعروف 

 .«هل معىن يف معىن آخر بال بيان، وهذا ال جيوز
 نزول القرآن الكريم يأيت ىلع قسمنيو
إىل بيت العزة يف السماء  مجلة من اللوح املحفوظ هلوالزنول األول هو نز 

 { بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ} عن القرآن الكريمتعاىل قال ادلنيا 
ىلع انليب صىل اهلل عليه  اتزنيل القرآن الكريم مفرقهو  الزنول اثلاين

إذا حصلت واقعة تكلم يف ثالث وعرشين سنة وسلم ىلع حسب الوقائع 
ىل بما شاء أن يتلكم به من اآليات وسمعها جربيل عليه اهلل سبحانه وتعا

ثم نزل جربيل ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم فقرأ عليه ما  ،السالم 
تكلم اهلل تعاىل به من اآليات وسمعه انليب صىل اهلل عليه وسلم من 

حني أوَح  واكنت بداية اتلزنيل املنجم يف يللة القدر .جربيل عليه السالم
من سورة العلق  إىل نبيه يف رار حراء اخلمس اآليات األول اهلل تعاىل

ئلال  ،دفعة واحدة امكتوب القرآن الكريم أنزهل اهلل تعاىل إىل السماء ادلنياف
 .مزية ىلع أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم ،يكون لألمم السابقة

ثم فضل اهلل عز وجل أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم بأن أنزل اهلل تعاىل 
 ،وتليق بالسماع املتصل إىل رب العزة سبحانه وتعاىل اب مفرقاعليها الكت

 وهذا هو القولال تضاهينا فيها أمة من األمم  ،وهذه مزية رشيفة عظيمة
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أنه نزل إىل سماء ادلنيا يللة القدر بل حىك القرطيب اسإمجاع عليه األشهر 
ث وعرشين يف عرشين سنة أو ثال اثم نزل بعد ذلك منجم ،مجلة واحدة

 .«أو مخس وعرشين سنة
أنزل القرآن يف يللة القدر مجلة واحدة إىل سماء » :عن ابن عباس قال

 «واكن اهلل يزنهل ىلع رسوهل بعضه يف إثر بعض ،ادلنيا واكن بمواقع انلجوم
 ،اأحدث اهلل هلم جواب ااكن املرشكون إذا أحدثوا شيئ» :وقال ابن عباس
يعن من اللوح -فصل القرآن من اذلكر »  :أيضا  وقال ابن عباس

فجعل جربيل يزنل به  ،فوضع يف بيت العزة من السماء ادلنيا -املحفوظ
 .«ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم

نزل إىل سماء ادلنيا يف  وقيل،  «أسانيدها لكها صحيحة» :وقال السيويط
يف لك  ،يللة قدر ،أو ثالث وعرشين أو مخس وعرشين ،عرشين يللة قدر

 يزنلثم  ،السنة إىل السماء ادلنيا  تلكيف  ما يقدر إنزاهلقدر يزنل اهلل يللة 
الفخر و ،مقاتل بن حيان قولوهذا ،  يف مجيع السنة ابعد ذلك منجم

 .احللييم واملاورديوالرازي 
ومما ورد يف تزنيل القرآن الكريم ما جاء يف حديث واثلة بن األسقع ريض 

 )) :صىل اهلل عليه وسلم قالاهلل عنه أن انليب 
ر
 نْي  ض  م   تٍّ ِس لِ  اةر ر  وْ اتل   ِت ل  زِ نْ أ

ة   ايِن م  ثِل   ورر بر الز  و   ،هر نْ مِ  ْت ل  خ   ة  رْش  ع   ث  ال  ثِل   يلر جْنِ اسْإِ و   ان  ض  م  ر   نْ مِ  رْش  ع 
ل ْت ِمنْهر    آنر رْ قر الْ و   ،خ 

 
ل ْت ِمنْهر  ين  رْشِ عِ و   عٍ ب  رْ أِل  فر حر صر و  )) :ويف رواية ((خ 
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  يم  اهِ ر  بْ إِ 
 
ْ  لِ و  أِل فلك الكتب أنزهلا اهلل تعاىل يف شهر  ((ان  ض  م  ر   نْ مِ  ةٍ ل  يل 

  املباركرمضان 
ال  } :يف قوهل تعاىل كما ،جزء من اآلية ونزول القرآن مفرقا تارة يزنل

ِبيِل  ون  يِف س  اِهدر ج  الْمر ِر و  ْوِِل الرض  
ر
رْير أ ْؤِمِنني  غ  ون  ِمن  الْمر اِعدر ي ْست ِوي الْق 

ِسِهْم ىلع    نفر
 
أ الِِهْم و  ْمو 

 
اِهِدين  بِأ ج  ل  اهللُّ الْمر ِسِهْم ف ض  نفر

 
أ الِِهْم و  ْمو 

 
اهللِّ بِأ

ـال كر ًة و  اِعِدين  د ر ج  د  اهللُّ ا الْق  اِهِدين  ىلع   و ع  ج  ُّ الْمر ل  اهلل ف ض  حْلرْسىن  و 
ِظيًما ْجًرا ع 

 
اِعِدين  أ أنزلت اآلية لكها ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم { الْق 

 لم يكن أنزل ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم {غري أوِل الرضر}ما عدا 
 ،يشكو إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم مكتومأم لما جاء ابن ف أول األمر

قرئت بالرفع  (غري  أوِل الرضر)أو { غرير أوِل الرضر}أنزل اهلل تعاىل 
إىل آخر { وإن خفتم عيلة}: وكذا قوهل تواترتنياملقراءتني اليف وانلصب 

 .اآلية نزل بعد نزول أول اآلية
حبسب احلاجة، مخس آيات وقد تزنل جمموعة آيات  ،وقد تزنل آية اكملة

كزنول أول مخس آيات من سورة العلق وعرش آيات وأكرث وأقل، وقد صح 
نزول العرش آيات يف قصة اسإفك مجلة وصح نزول عرش آيات من أول 

 وقد تزنل سورة اكملةسورة املؤمنون 
لفاحتة واألنعام واملدثر واملرسالت وابلينة والكوثر وانلرص واملسد اك

 ،ما نزلت جمموعةنوإ ،هذه السور اليت لم تزنل مفرقةف والفلق وانلاس
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تثبيت انليب صىل اهلل عليه وسلم حىت ال يزنل  من اتلفريق احلكمةو
فأراد اهلل تعاىل  ،عن الويح وينقطع ويظل مقطواع ،الويح دفعة واحدة

فيكون دائم  ،ويح من اهلل سبحانه وتعاىل ادائميأتيه تثبيت قلبه بأن 
نلثبت به } :تعاىل لقوهل ،وهذا من أسباب اثلبات ،الصلة باهلل تعاىل

فلو نزل  ،والفهم  تسهيل احلفظ احكم نزول القرآن مفرقومن .{كفؤاد
 {سنقرؤك فال تنىس} :تعاىلقال  وفهمه القرآن دفعة واحدة لصعب حفظه

امللك ىلع ومن احلكم من نزول القرآن مفرقا أنه يؤدي إىل تكثري نزول 
انليب صىل اهلل عليه وسلم، فيؤدي إىل الرسور بلقائه وجتدد العهد بامللك 

جربيل عليه السالم، وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب 
العزيز، فيحدث هل من الرسور ما تقرص عنه العبارة، وهلذا اكن أجود ما 

 .يكون يف رمضان لكرثة لقياه جربيل عليه السالم
ومن احلكم أيضا يف كون القرآن لم يزنل مجلة واحدة أنه منه انلاسخ 

واملنسوخ، وال يتأىت ذلك إال بزنوهل مفرقا، قدر اهلل تعاىل أن يكون بعض 
القرآن منسوخا وبعضه ناسخا، فال بد أن يزنل املنسوخ أوال اذلي قىض 

يزنل  اهلل تعاىل أن يعمل به يف وقت معني إىل راية معينة، ثم بعد ذلك
احلكم انلاسخ يف الوقت اذلي شاءه اهلل تعاىل، ومن احلكم كذلك تدرج 

الرشيعة، فبعض األحاكم أراد اهلل تعاىل أن تكون متدرجة وتزنل ىلع 
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حتريم ووجوب الصيام مراحل، فهذا مما يقتيض نزول القرآن مفرقا مثل 
 اخلمر، فقد أراد اهلل تعاىل أن يكون ىلع مراحل 

نزلت سورة األنعام » :عن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال:  املشيع واملفرد
وهذا نوع من أنواع علوم  .«مجلة حوهلا سبعون ألف ملك بمكة يلال

به هو ما جاء واملفرد يقابله و ،القرآن يسىم املشيع اذلي شيعته املالئكة
من املشيع سورة األنعام إذ شيعها سبعون ف جربيل عليه السالم وحده

آية و ،أنها من السور املشيعة اوفاحتة الكتاب روي أيض ،ألف ملك
 ،من قسم املشيع االكريس ورد فيها ويف مجيع سورة ابلقرة ما يفيد أنها أيض

 امر ن  سِ  ةر ر  ق  ابْل  )) :عن معقل بن يسار أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالف
ِّ  ع  م   ل  ز  ن   هر تر و  رْ ذِ و   آنِ رْ قر الْ   :عن الضحاك قالو ((.اًك ل  م   ون  ثر ال  ا ث  ه  نْ مِ  ةٍ آي   لكر
 .«خواتيم سورة ابلقرة جاء بها جربيل ومعه من املالئكة ما شاء اهلل»

ما » :فقد جاء عن سعيد بن جبري أنه قال ،لك سور القرآن شيعتوقيل 
جاء جربيل بالقرآن إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم إال ومعه أربعة من 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا » :وقال الضحاك .«املالئكة حفظة
ونه من بني يديه ومن خلفه أن سبعث إيله امللك بعث مالئكة حير

املفرد هو ما جاء به  وىلع هذا فيكون.«يتشبه الشيطان ىلع صورة امللك
 هو ما خص بزيادة ىلع هذافوأما املشيع  ،جربيل ومن معه من احلفظة
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ما نزل من القرآن وآخر ما نزل  من فوائد معرفة أول :أول وآخر ما نزل 
القرآن ألن  تفسريمعرفة  سوخ ومنهانمعرفة انلاسخ وامل ،من القرآن

واملغازي تعرف من خالل معرفة  السريةو ىلع بعضبعض اآليات يرتتب 
ويف  ،وما نزل يف أثناء غزوة بدر ،فيعرف ما نزل يف مكة ،املتقدم واملتأخر
د يف تفسري اآليات ويفيد يف معرفة فهذا يفي وحنو ذلك ،أثناء غزوة أحد

 مغازيهوسرية انليب صىل اهلل عليه وسلم 
نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل بانلص وبتوقيف عن الصحابة ريض اهلل و

ريض اهلل قال ابن مسعود  اعرصوا أوقات نزول هذه اآليات نعنهم اذلي
 .«ما من آية من كتاب اهلل تعاىل إال وأنا أعلم مىت أنزلت» :عنه
أن أول ما أنزل من  اجلمهور ىلعف أول ما نزل من القرآن الكريمأما 

ويه اآلية .{علم اسإنسان ما لم يعلم} :القرآن سورة اقرأ إىل قوهل تعاىل
 جاء يف الصحيحني من حديث اعئشة ريض اهلل عنها كما  اخلامسة منها

أول ما أنزل قال القول اثلاين وهو قول جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما و
 .اكملة {يا أيها املدثر قم فأنذر}من القرآن سورة املدثر 

سألت جابر بن  روى الشيخان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف
 :قال {يا أيها املدثر} :قال ؟أي القرآن أنزل قبل :عبد اهلل ريض اهلل عنهما

أحدثكم ما حدثنا به رسول اهلل صىل  :قال .؟{اقرأ باسم ربك}أو  :قلت
رْتر إيِنِّ ))  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،اهلل عليه وسلم او  اءٍ    ج  ر    حِبِ
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يْتر   ا ق ض  اِري ف ل م  اِدين   ِجو  نْتر الْو  لْتر ف اْست بْط  ْرتر  ز  ن ظ  ليِْف  ف  ايِم و خ  م 
 
ْن و   أ ع 

نْ و  ي ِميِن  ايِل  ع  ْرتر  ثرم   ِشم  اِء ف   ن ظ  م   ف   يلر رْبِ جِ  و  ا هر ذ  إِ إِىل  الس 
 
 ةٌ ف  جْ  ر  ِن تْ ذ  خ  أ

يْتر  ت 
 
ِدجي ة     ف أ ا  خ  نْه  مْ  ر يِض  اهللر ع  ْرترهر م 

 
ث    ف أ وِن ف د   ف   -يعن فغطون- رر

 
 ل  ز  نْ أ

إن أول ما » :اعئشة ريض اهلل عنها وعن((.{يا أيها املدثر قم فأنذر} اهللر 
اقرأ ليس فيها ذكر  ةوسور.«نزل سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة وانلار 

فكأنها تعن بذلك سورة  ،وسورة املدثر فيها ذكر اجلنة وانلار ،اجلنة وانلار
أول مخس آيات من هو  اما أنزل من القرآن مطلق لإن أو فقيل ،املدثر

أن يكون املراد أو  ،املدثرسورة اقرأ وأول سورة اكملة أنزلت يه سورة 
أو  ،وليست األويلة املطلقة ،بأويلة املدثر أي أول ما نزل بعد فرتة الويح

انليب  ىلع القول بأنسورة املدثر  هوأول ما نزل يأمره بابلالغ وبادلعوة 
أول ما  وقيل وأرسل بسورة املدثر ،صىل اهلل عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ

وهذا قول ابن عباس وجماهد بن جرب  ،احتةنزل من القرآن هو سورة الف
إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال » :قال ،عمرو بن رشحبيل حلديث

 اهللِ و   دْ ق  ف   اءً د  نِ  تر عْ مِ ي س  دِ حْ و   تر وْ ل  ا خ  ذ   إِ ينِّ إِ )) :خلدجية ريض اهلل عنها
  يتر ِش خ  

 
 ذ  ه   ون  كر ي   نْ أ

 
 ،معاذ اهلل ما اكن اهلل يلفعل بك :فقالت ارً مْ ا أ

فواهلل إنك تلؤدي األمانة وتصل الرحم وتصدق احلديث فلما دخل أبو 
اذهب مع حممد صىل اهلل عليه  :توقال ،بكر ذكرت خدجية حديثه هل

فانطلقا أي انليب صىل اهلل عليه وسلم وأبو بكر إىل  ،وسلم إىل ورقة
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ل وْتر )) :فقصا عليه فقال ،ورقة ا خ  اءً  إِذ  ِمْعتر نِد  ي ا  در م  ا حمر   ي  يِف لْ خ   و ْحِدي س 
در   ف   ،حمر م 

 
 يِف  ابً ارِ ه   قر لِ ط  نْ أ

ر
إذا أتاك فاثبت حىت تسمع ما  ،ال تفعل :فقال ِق فر  اأْل

يا حممد قل بسم اهلل الرمحن  :فلما خال ناداه ،ثم ائتن فأخربن ،يقول
حديث مرسل وهو .«الرحيم احلمد هلل رب العاملني حىت بلغ وال الضالني

عن  افيحتمل أن يكون خرب ،اعرضه ما هو أرجح منهوقد  ورجاهل ثقات
وآخر سورة نزلت بمكة املؤمنون  ،ل اقرأ واملدثروبعد نز الفاحتة نزول

 وقيل العنكبوت، وهذه آخرية مقيدة بمكة ، وليست آخر ما نزل مطلقا 
أول » :بن احلسني قالما نزل يف املدينة فقد جاء يف األثر عن عيل  أولوأما 

وآخر سورة نزلت بها املؤمنون وأول  ،سورة نزلت بمكة اقرأ باسم ربك
وأول  ،وآخر سورة نزلت بها براءة ،سورة نزلت باملدينة ويل للمطففني

 ال اجلمهوروق «سورة أعلنها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمكة انلجم
أول سورة نزلت باملدينة سورة وقيل  ،أول سورة نزلت باملدينة سورة ابلقرة

  ،القدر
وأما آخر ما نزل من القرآن فقد روى الشيخان عن الرباء بن اعزب ريض 

 {يستفتونك قل اهلل يفتيكم يف الالكلة}آخر آية نزلت » :اهلل عنهما قال
 وهذه اآلية املذكورة يه آخر آية من سورة النساء  «وآخر سورة نزلت براءة

آخر » :رواه ابلخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهما قالوالقول اثلاين ما 
واملراد بها  هعن ريض اهلل اورواه ابليهيق عن عمر أيض «آية نزلت آية الربا
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آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بيق من الربا إن كنتم  نيا أيها اذلي} :قوهل تعاىل
 .859اآلية  ،هذه يه آية الربا يف سورة ابلقرة {مؤمنني

من » :عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه قال هوابن ماج وروى أمحد
فذللك  «آخر ما نزل آية الربا» :ويف رواية ابليهيق قال «آخر ما نزل آية الربا

قول وال .بني الروايات اوذلك توفيق ،ما نزل  ن آخرهذا القول معناه مِ 
الث هو ما رواه النسا ي عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهما اثل

ويه  «{ترجعون فيه إىل اهلل اواتقوا يوم}آخر يشء نزل من القرآن » :قال
 .من سورة ابلقرة 899اآلية 

آخر القرآن عهدا بالعرش آية » :وجاء عن حممد بن شهاب الزهري قال
 اغن أن أحدث القرآن عهدلب» :وقال سعيد بن املسيب .«الربا وآية ادلين

اهلل سبحانه هو آخر ما نزل من أحدث يشء بالعرش و .«بالعرش آية ادلين
 وتعاىل 

ال منافاة بني هذه الروايات يف آية الربا » :السيويط رمحه اهلل تعاىل قال
وآية ادلين ألن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف  {اواتقوا يوم}

 .«اواحد افتكون هذه األقوال لكها شيئ ،وألنها يف قصة واحدة ،املصحف
يستفتونك قل اهلل }قوهل تعاىل لعل املقصود بأن » :وقال ابن حجر رمحه اهلل

يه آخر آية أي آخر آية من آيات املواريث وليس  {يفتيكم يف الالكلة
جيمع بني هذه االختالفات بأن » :قال ابليهيقو «املقصود اآلخرية املطلقة
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األقوال ليس هذه » :وقال القايض أبو بكر .«لك واحد أجاب بما عنده
ولٌك قاهل برضب من  ،فيها يشء مرفوع إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم

منهم أخرب عن آخر ما سمعه من  وحيتمل أن الك ،االجتهاد وغلبة الظن
انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ايلوم اذلي مات فيه أو قبل مرضه 

آيتني آخر  :ن آخر آية نزلتإ» :ريض اهلل عنهل أيب بن كعب وقا.«بقليل
قول الرباء يف  وسورة اتلوبة يه من أواخر السور نزوال .«من سورة اتلوبة

عن ابن عباس ريض اهلل عنهما  هريض اهلل عنه وروى مسلم يف صحيح
هو  لوهذا القو «{إذا جاء نرص اهلل والفتح} :ن آخر سورة نزلتإ» :قال

 .أشهر األقوال
ن آخر سورة إ» :قالتوروى الرتمذي واحلاكم عن اعئشة ريض اهلل عنها 

وما وجدتم فيها من حرام  ،نزلت املائدة فما وجدتم من حالل فاستحلوه
الرتمذي واحلاكم عن عبد اهلل بن عمرو ريض  اى أيضوور .«موهرفح

املقصود هنا و «آخر سورة نزلت سورة املائدة والفتح» :اهلل عنهما قال
 {امبين الك فتحإنا فتحنا }وليس  {إذا جاء نرص اهلل والفتح}بالفتح 

بينه وبني الروايات األخرى اليت فيها أن آخر سورة نزلت سورة  اتوفيق
براءة » :وقال عثمان بن عفان ريض اهلل عنه{إذا جاء نرص اهلل والفتح}

 .«من آخر القرآن نزوال
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يه آخر سورة اكملة  {إذا جاء نرص اهلل والفتح}قال مجهور العلماء سورة و
هذا ال يمنع أنه أنزلت بعدها و ،أنزلت ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم

 فيه ،سورة براءة  آخر سورة من السور الطوالو ، ،آيات ويه آيات الربا
، فيه سورة املائدة من سور األحاكم  آخر السور نزوالو ،آخرية مقيدة

 .آخرية مقيدة كذلك 
  امليك واملدين

وتميزي امليك من املدين   ،منه ما هو ميك ومنه ما هو مدين القرآن الكريم 
وترتيب  ،ومعرفة انلاسخ من املنسوخ ،معرفة األحاكم الرشعيةيفيد يف 

 اتلعرف ىلع مراحل دعوة انليب صىل اهلل عليه وسلم واألحاكم الرشعية، 
ما نزل ف ،اعتبار املاكن، األول بيف اتلفريق بني امليك واملدين ثالثة أقوال و

ولك ما اكن غري  ،فهو ميك وما نزل باملدينة فهو مدينولو بعد اهلجرة بمكة 
اكذلي نزل بتبوك وغريها من أسفار انليب صىل اهلل عليه ميك أو مدين 

وعن أيب أمامة ريض القرآن السفري وسلم يسميه القائلون بهذا القول 
ث ِة : ))عليه وسلم قال رسول اهلل صىل اهلل: اهلل عنه قال ْرآنر يِف ث ال  نِْزل  الْقر

ر
أ

ْمِكن ةٍ 
 
امِ : أ الش  ِدين ِة و  الْم  ة  و  ك  وذلك ألن تبوك من الشام وألنه أنزل ىلع (( م 

ألنه  ةشامي فتكونيات آانليب صىل اهلل عليه وسلم يوم اسإرساء واملعراج 
 .عرج به من بيت املقدس
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ا كمىن وعرفات واحلديبية، يدخل يف مكة ضواحيه»: السيويط قال
 . «ويدخل يف املدينة ضواحيها مثل بدر وأحد وسلع

والقرآن  ،القرآن امليك ما نزل قبل اهلجرة فزمان الزنول باعتبار  اينواثل
اذلي نزل بمكة بعد ف ،نزوهلاكن ماكن  يف أياملدين هو ما نزل بعد اهلجرة 

اذلي عليه  اوهذ ،مدين  اهلجرة يف حجة الوداع وصلح احلديبية وفتح مكة
حيىي بن  قال ،ميك مجهور العلماء، وما نزل يف سفر اهلجرة ىلع هذا الرأي

وما نزل يف طريق املدينة قبل أن يبلغ انليب صىل  ،ما نزل بمكة» :سالم
وما نزل ىلع انليب صىل اهلل عليه  ،ة فهو من امليكناهلل عليه وسلم املدي

  «نة فهو املدينوسلم يف أسفاره بعدما قدم املدي
واملدين ما  ،امليك ما خوطب فيه أهل مكةف باعتبار املخاطب بهاثلالث و

 ،خطاب ألهل مكة افهذ {يا أيها انلاس} فما فيهخوطب فيه أهل املدينة 
خطاب للمؤمنني يف املدينة،  {يا أيها اذلين آمنوا} وما فيه ،اكون مكييف

 فيكون مدنيا
ميك، وقسم مدين، وقسم ليس مكيا وال  القرآن أربعة أقسام قسم: وقيل 

مدنيا، وقسم ميك ومدين يعن بعضه ميك وبعضه مدين ىلع أساس أن 
 بعض السور نزل بعضها يف مكة وبعضها يف املدينة

إىل السماع والقياس فأما السماع فهو اآلثار يرجع يف معرفة امليك واملدين و
جاء ف نزول السور وماكنمان زالصحابة واتلابعني ألنهم نقلوا  املروية عن
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واذلي ال » :عن ابن مسعود ريض اهلل عنه كما يف صحيح ابلخاري أنه قال
آية من كتاب اهلل تعاىل إال وأنا أعلم فيمن نزلت وأين  تهلإ غريه ما نزل

نزلت يف سفح هذا » :وسأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال .«نزلت
ستدل بها ىلع ي اليتعالمات فبالوأشار إىل جبل سلع ، وأما القياس  اجلبل

ولك سورة  ،فيه سورة مكية {يا أيها انلاس}لك سورة فيها ف ،امليك واملدين
يف املدنية، ألن مكة كفارها ( الك)قيل لم تزنل  ،فيه سورة مكية( الك  )فيها 

ىلع وجه اتلهديد والردع، خبالف (الك)جبابرة، فتكرر يف القرآن امليك 
 .ذلتلهم وضعفهم( الك)إىل إيراد  ايلهود فلم حيتج معهم
جٍّ ولك سورة أوهلا حرف  ه  وأي سورة  ،سوى الزهراوين والرعد فيه مكية ت 

ولك سورة فيها  ،فيها قصة آدم وإبليس سوى سورة ابلقرة فيه مكية
قصص األنبياء السابقني واألمم اخلايلة كقصص اعد وثمود وقوم نوح 

ن الفرائض أو حد من احلدود ولك سورة فيها فريضة م ،فيه سورة مكية
 .فيه مدنية

جاء عن عبد اهلل بن مسعود ريض ما الضوابط القياسية  هومما ورد يف هذ
يا أيها }وما اكن  ،أنزل باملدينة {يا أيها اذلين آمنوا}ما اكن » :اهلل عنه قال

ما اكن يف » :عن ميمون بن مهران رمحه اهلل قالو .«أنزل بمكة {انلاس
يا أيها اذلين }وما اكن  ،فإنه ميك {يا بن آدم}أو  {أيها انلاسيا }القرآن 

 .«فهو مدين {آمنوا
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 مدنية باتفاق العلماء ويه مبدوءة بـ ساءأن سورة النويستثىن من ذلك 
يا أيها اذلين آمنوا اركعوا }وسورة احلج مكية وفيها  {يا أيها انلاس}

 .{واسجدوا
يا أيها انلاس }و {انلاس اعبدوا ربكميا أيها }وسورة ابلقرة مدنية، وفيها 

قاعدة  {يا أيها اذلين آمنوا}و ،{يا أيها انلاس}قاعدة ف .{لكوا مما يف األرض
يستثىن منها سورة و ،لك سورة فيها ذكر املنافقني فمدنيةو ،أغلبية

  ،لك سورة فيها سجدة فيه مكيةو مكية العنكبوت فيه
أنزلت باملدينة ألن جربيل  بعينهاتكون السورة مكية ما عدا آيات وقد 

عليه السالم اكن عندما يزنل باآليات ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم 
فبعض  ،وقبل آية كذا يف سورة كذا ،اجعل آية كذا بعد آية كذا :يقول هل

اآليات اليت أنزلت باملدينة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر انليب صىل 
وكذلك فبعض السور  ،ببعض السور املكية اهلل عليه وسلم أن يلحقها

فإذا  ،فلك نوع من امليك واملدين فيه آيات مستثناة ،املدنية فيها آيات مكية
  ،فباعتبار رالب السورة ،ةيأو مدن ،سورة كذا مكية قيل

ابلقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنفال واتلوبة وانلور : السور املدنية 
واحلجرات واحلديد واملجادلة واحلرش واملمتحنة  واألحزاب وحممد والفتح

ن سورة وعرشفهذه ،  واجلمعة واملنافقون والطالق واتلحريم وانلرص
أنزلت  :قيلعرشة سورة،  ثنتااوالسور املختلف  ،اتفقوا ىلع أنها مدنية
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وبعضها  ،أنزل بعضها بمكة :وقيل ،مرتني مرة بمكة ومرة باملدينة
الفاحتة والرعد  ويه ،عدها مكية أو مدنية وقع اخلالف يفف ،باملدينة

والرمحن والصف واتلغابن واملطففني والقدر وابلينة والزلزلة واسإخالص 
 من السور فهو ميك سبقما عدا ما و،  والفلق وانلاس
وُل  ُ سباُب الُّنز

َ
 أ

وقسم نزل  ،قسم نزل ابتداء بغري سبب ،القرآن الكريم إىل قسمني ينقسم
وهذا هو القسم اذلي حيتاج إىل معرفة أسباب  ،عقب واقعة أو سؤال

 ،ما نزلت اآليات أيام وقوعه هوتعريف سبب الزنول  فقيل يف ،نزوهل
الصواب أن يقال يف تعريف سبب الزنول هو اذلي أنزلت اآلية بشأنه و

مذهب السلف الصالح رضوان اهلل عليهم أوألجله أو من أجله عمال ب
القرآن من القسم  وأكرث،  سبحانه وتعاىل جواز اتلعليل يف أفعال اهللوهو 

األقل من القرآن الكريم هو اذلي نزل و ،اذلي نزل ابتداء بغري سبب
 .لسبب

معرفة وجه احلكمة ابلاعثة ىلع ترشيع  :منهافوائد لعلم بأسباب الزنول ول
العربة  :وهم اذلين يقولون ،َّتصيص احلكم عند بعض العلماءو ،احلكم

فال  ،اقطعي رة السبب داخلة يف احلكم دخوالوصأن و ،خبصوص السبب
وإزالة  ،الوقوف ىلع معاين اآليات الكريمة ومنها ،جيوز استثناؤها باجتهاد
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 ،عيني املبهمتمعرفة اسم انلازل فيه اآلية و و ،اسإشاكالت اليت تستشلك
 فضائل الصحابة  فتعرف

ثم تبعه عيل بن املدين اسإمام الزنول هو أسباب يف  اباكتوأول من أفرد 
والسيويط  ،وابن حجر ،واجلعربي ،الواحدي مجاعة من األئمة منهم

 اهلل تعاىل  مرمحه
ال حيل القول يف سبب نزول اآلية الكريمة إال بالرواية والسماع ممن و

ابن  شيخ اسإسالم وقال ،شاهدوا تزنيل القرآن الكريم ووقفوا ىلع األسباب
تارة يريدون سبب الزنول وتارة  ،اآلية يف كذا قوهلم نزلت هذه» :تيمية 

عن  :كما تقول ،وإن لم يكن السبب ،يريدون أن ذلك داخل يف اآلية
اذلين ضل سعيهم يف احلياة ادلنيا وهم } :قوهل تعاىلف .«بهذه اآلية كذا وكذا

 ،فلك أهل ابلدع يدخلون يف هذه اآلية {احيسبون أنهم حيسنون صنع
 ،وقت نزوهلا ففعلوا شيئا فزنلت بشأنهم اكنوا موجودينعىن أنهم املليس و

نزلت  :فإذا قال الصحايب ،ولكن املقصود أنهم يدخلون يف معىن اآلية
 :احتماالنهذه اآلية يف كذا ففيه 

 ،وأنزلت اآلية من أجله ،حصل هذا األمره أن الصحايب يقصد أنأحدهما 
واالحتمال  ،وسلمعن انليب صىل اهلل عليه  هكأنه يروي افيكون مسند

ال يكون ف ،اثلاين أن يكون الصحايب اجتهد وربط بني السبب واآلية
 هوإنما يكون من باب اجتهاد الصحايب ورأي ،من باب املسند أو املرفوع
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من  خالفه كثريو ،ااسإمام ابلخاري تفسري الصحايب مسندعد لك ذلف
إال أن يدل ديلل ىلع أن اآلية  ،من باب اجتهاد الصحايب وعدوهالعلماء 

أنزلت : قول اتلابيعوأما يف املسند  داخل فإنه ،نزلت عقب حادثة بعينها
يقبل إذا صح فالصواب أنه مرفوع مرسل ف ،اآلية الكريمة بسبب كذا

السند إيله واكن من أئمة اتلفسري اآلخذين عن الصحابة كمجاهد 
 هأو حبديث آخر فيأو اعتضد بمرسل آخر  ،وعكرمة وسعيد بن جبري

 ضعف يسري
وقد تتعدد أسباب الزنول لآلية فإما أنه حدثت وقائع متعددة فأنزل اهلل 

 تعاىل اآلية ىلع إثرها وإما أن تكون اآلية مما تكرر نزوهل 
 حفظ القرآن

فيجب أن يكون القرآن  ،فرض كفاية يف الصدر القرآن الكريم حفظ
لقوهل  يف صدور طائفة من أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم االكريم حمفوظ

اقتداء وهو { بل هو آيات بينات يف صدور اذلين أوتوا العلم }: تعاىل 
يف صدره  ااكن القرآن الكريم حمفوظحيث  ،صىل اهلل عليه وسلم يببانل

منهم اخللفاء الراشدون وقد حفظ القرآن مجع من الصحابة الرشيف 
ا حيفظون القرآن ىلع زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم األربعة فقد اكنو

وقد قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب القراءات وابن كثري يف 
وغريهم  _رمحهم اهلل  _ابلداية وابن حجر يف الفتح والسيويط يف اسإتقان 
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فاملراد اتلمثيل وليس احلرص ( لم جيمع القرآن إال أربعة ) ، وأما حديث 
احلديث هل روايات خمتلفة يف لك رواية عد أربعة غري املذكورين يف ألن 

الرواية األخرى ، ويف بعض الروايات إال مخسة ، ويف بعضها إال ستة ، مما 
قال اسإمام املازري أحد كبار أئمة املالكية يدل ىلع أنهم أكرث من أربعة ، 

عوا أنه لم تمسك بقول أنس بن مالك هذا مجاعة من املالحدة، واد»: قال
 .«حيفظ القرآن من الصحابة إال أربعة، أو إال مخسة

 :فالصواب أن هذه األحاديث ال تفيد احلرص، وأجاب العلماء عنها بأجوبة
ال يفيد احلرص، بل هؤالء ممن مجع القرآن وأنه ال مفهوم هل، : اجلواب األول

 .الكريم، ومجعه غريهم ممن لم يذكرهم أنس
مقدرة  نْ وهذا كثري يف لغة العرب أن تكون مِ  نْ أنه ىلع تقدير مِ  أو

، إىل اهلل أفضل األعمال ، وأحب األعمال  كما يف أحاديثحمذوفة، 
 ِمن أحب األعمال: اتلقديرف

وجواب آخر أنه لم جيمعه ىلع مجيع الوجوه والقراءات اليت أنزل بها إال 
 هؤالء، وأما غريهم من حفاظ القرآن فاكنوا كثريين، لكن حفظوه ىلع

 .قراءة أو قراءتني أو بعض األوجه، ولم حيفظوه جبميع أوجه القراءات
ووجه آخر أنه لم حيفظ القرآن من يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

اكمال ولم يتلقه اكمال من انليب صىل اهلل عليه وسلم إال هؤالء األربعة، 
عليه  تلقوا بعضه من انليب صىل اهللغريهم و حفظ القرآن الكريم لكن
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من سمعها من انليب صىل اهلل عليه وسلم  وسلم مبارشة، وبعضه بواسطة
من الصحابة اآلخرين؛ ألن الصحابة ريض اهلل عنهم اكن يقرأ بعضهم ىلع 

 بعض
حفظت »: ويؤيد هذا الوجه من الوجوه أن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال

. «الكريم من يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سبعني سورة من القرآن
فهذا ظاهره أنه لم يتلق لك القرآن من انليب صىل اهلل عليه وسلم وإنما 

تلىق من انليب صىل اهلل عليه وسلم مبارشة بال واسطة سبعني سورة، 
 .وبقية السور تلقاها بواسطة

فهذا وجه من الوجوه وابن مسعود اكن من حفظة القرآن ومن كبار علماء 
واهلل ما من آية يف كتاب اهلل »: هلل عنه يقولالقرآن وتفسريه، واكن ريض ا

تعاىل إال وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب 
فمعناه أنه اكن حافظا للقرآن الكريم، . «اهلل من تبلغه اسإبل لرحلت إيله

إذن راية ما فما من آية يف القرآن إال وهو يعلم أين نزلت ومىت نزلت، ف
عن انليب صىل اهلل  بواسطةالقرآن  يكون تلىق بعضقد مر أنه يفيده األ

 .عليه وسلم ، وقد يكون عرضه بعد ذلك عليه 
إن هذا : ووجه آخر أنهم هم اذلين مجعوا القرآن الكريم كتابة، فقالوا

احلديث ال عالقة هل باحلفظ، وإنما هؤالء هم اذلين مجعوا القرآن كتابة 
مجعة أيب بكر، ومجعة عثمان، : يقالألن كتابة القرآن سميت مجعا 
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إن هؤالء األربعة أو هؤالء اخلمسة هم اذلين كتبوا القرآن الكريم : فقالوا
لكه، واكن مكتوبا عندهم يف بيوتهم اكمال من أوهل إىل آخره ىلع عهد 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأما بقية الصحابة فاكنوا حيفظون القرآن 
توبا عندهم، وهؤالء األربعة تمزيوا جبمع لكن ليس لك القرآن مك

 .القرآن مكتوبا
هؤالء اذلين مجعوا القرآن ممن تصدوا للتعليم واسإقراء، وليس : وقيل

 .املراد هم اذلين مجعوا القرآن فقط، ولكن هذا وجه ضعيف
: والوجه اذلي رجحه احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل أن املراد بقول أنس

أربعة ، وهذا ال ينيف وجود  من اخلزرجحفظه أي مجع القرآن أربعة 
، وعلل ذلك رمحه اهلل بأنه من سياق حفاظ آخرين من املهاجرين واألوس 
ألوس واخلزرج، واملفاخرة بينهما األثر أنه قاهل يف معرض املناظرة بني ا

: افتخر احليان األوس واخلزرج، فقال األوس»: أنس ريض اهلل عنه  قال،
سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة : هت هل العرشمنا أربعة من ا

حنظلة بن أيب اعمر، : رجلني خزيمة بن ثابت، ومن غسلته املالئكة
منا أربعة مجعوا القرآن : ومن محته ادلبر اعصم بن أيب ثابت، فقال اخلزرج

 « لم جيمعه غريهم
ويف الصحيح أن أبا بكر ريض اهلل عنه  بىن مسجداً بفناء داره فاكن يقرأ 

وقد قدمه صىل اهلل عليه وسلم يف مرضه إماماً للمهاجرين   فيه القرآن
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واألنصار فدل ىلع أنه اكن أقرأهم وأخرج النسا ي بسند صحيح عن عبد 
اهلل  اهلل بن عمرو قال مجعت القرآن فقرأت به لك يللة فبلغ انليب صىل

اقرأه يف شهر وأخرج ابن أيب داود بسند حسن بن حممد   : عليه وسلم فقال
مجع القرآن ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه   : بن كعب القريظ قال

معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأيب  بن كعب   : وسلم مخسة من األنصار
   . وأبو ادلرداء وأبو أيوب األنصاري

مجع القرآن ىلع عهد   : املدخل عن ابن سريين قالوأخرج ابليهيق يف 
معاذ بن جبل وأيب    : رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أربعة ال خيتلف فيهم

أيب ادلرداء وعثمان وقيل   : بن كعب وأبوزيد واختلفوا يف رجلني من ثالثة
مجع   : وأخرج هو وابن أيب داود عن الشعيب قال  عثمان وتميم ادلاري

أيب  ومعاذ وأبو ادلرداء   : يف عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم ستةالقرآن 
 ع بن جارية وقد أخذه إال سورتني أوثالثمِّ وسعيد بن عبيد وأبو زيد وجمر  

، أما اذلين قالوا لم يكمل بعض اخللفاء الراشدين حفظه يف زمن انليب 
ه ثبت أن صىل اهلل عليه وسلم فإنهم يقولون أكملوا حفظه بعد وفاته ، ألن

عمر ريض اهلل عنه اكن يقرأ يف صالة الفجر بسورة يونس وهود ويوسف 
ىلع أبو العايلة  وقرأوانلحل وأمثاهلا ، وأنه اكن يقرئ القرآن أيام خالفته 

عمر ثالث ختمات ، ذكر ذلك احلافظ اذلهيب يف السري ، وكذلك اكن 
 من عثمان عثمان وعيل  ريض اهلل عنهما يقرئان القرآن ، وقرأ ىلع لك
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، شيخ اعصم وعيل  مجٌع كبرٌي ، وممن قرأ عليهما أبو عبد الرمحن السليم 
وثبت أن عثمان قرأ القرآن لكه من حفظه يف ركعة واحدة أوتر بها يف 
املسجد احلرام ، رواها الطربي والطحاوي وغريهما بأسانيد صحيحة 

عن عبد  صحيحهيف ابلخاري  صححها انلووي واألبلاين وغريهما ، وروى
سمعت انليب صىل اهلل  :اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما قال

  نْ مِ  آن  رْ قر وا الْ ذر خر )) :عليه وسلم يقول
 
 ودٍ عر سْ م   ِن بْ  اهللِ  دِ بْ ع   نْ مِ  :ةٍ ع  ب  رْ أ

 و   ٍل ب  ج   ِن بْ  اذِ ع  مر و   مٍ الِ س  و  
ر
ِّ أ يف صحيح ابلخاري أنه يف غزوة  و ((ٍب عْ ك   ِن بْ  يب 

  ،برئ معونة قتل سبعون من القراء ريض اهلل عنهم وأرضاهم
واكنت قريبة العهد من رسول -وقد استشهد من القراء يف معارك املرتدين 

وهذا اذلي  ، عرشات من حفظة القرآن الكريم -اهلل صىل اهلل عليه وسلم
مما يدل ىلع أنه  اكذلك أيضو ،بكر ريض اهلل عنه إىل مجع القرآن أباداع 
ريد احلرص أن امرأة من الصحابيات مجعت القرآن وليست معدودة يال 

فقد روى أبو سعد يف الطبقات بسنده عن أم ورقة بنت عبد  ،من هؤالء
اكنت قد مجعت القرآن ويه اليت أمرها انليب صىل اهلل أنها  اهلل بن احلارث

فاكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يزورها  ،عليه وسلم أن تؤم أهل دارها
 .ريض اهلل عنها واكن يسميها الشهيدة

 ،وعبد اهلل بن مسعود ،وسعد بن أيب وقاص ،طلحة اومن احلفاظ أيض
وعبد اهلل بن  ،وأبو هريرة ،وسالم موىل أيب حذيفة ،حذيفة بني ايلمانو
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 ،بن الزبريابن عباس وابن عمر وابن عمرو وا ،والعبادلة األربعة ،السائب
فهؤالء اثلالثة كن من حفظة القرآن ريض  ،واعئشة وحفصة وأم سلمة

تميم  :داودكما روى ابن أيب  اومن املهاجرين أيض ،وأرضاهن ناهلل عنه
وأبو  ،ومن األنصار عبادة بن الصامت ،بن أوس ادلاري وعقبة بن اعمر

وأبو موَس  ،ومسلمة بن خمدل ،وفضالة بن عبيد ،جاريةوجممع بن  ،حليمة
واملشتهرون بإقراء القرآن الكريم اذلين ترجع إيلهم قراءات ،  األشعري

عمر  :وابلعض قد عدهم سبعة وابلعض عدهم ثمانية ،القرآن الكريم
وابن مسعود وأبو ادلرداء وأبو  ،وزيد بن ثابت ،وعثمان وعيل وأيب بن كعب

فلكها ترجع يف  ، ، فهؤالء ترجع إيلهم القراءات العرشاألشعريموَس 
وإىل تالميذهم  أسانيدها إىل هؤالء اثلمانية من الصحابة ريض اهلل عنهم

 .من الصحابة واتلابعني 
 ُكتَّاُب الَْويْح  

 ،اذلين اكنوا يكتبون القرآن خلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هم 
كتاب و ،اكن الويح إذا نزل ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم أماله عليهمف
 ،ااكنوا اثنني وأربعني اكتب :وقيل ،ان اكتبوستة وعرش همنإ :قيللويح ا

ومجع بينهما بأن الكتاب اثنان وأربعون لكن منهم من كتب للنيب صىل 
اخللفاء األربعة فمنهم اهلل عليه وسلم أشياء غري القرآن وأما كتبة القرآن 

وزيد بن ثابت، والزبري بن  ،أيب بن كعب الراشدون ريض اهلل عنهم و
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وخادل بن الويلد، ومعاوية بن  ،وحنظلة بن الربيع ،واملغرية بن شعبة ،العوام
عمرو  ،ويزيد بن أيب سفيان ،أيب سفيان ريض اهلل عنهما واعمر بن فهرية

 .همبن العاص، وثابت بن قيس ريض اهلل عن
م بإذنه وأمره انليب صىل اهلل عليه وسل والقرآن الكريم كتب لكه يف حياة
وهذا من مزايا القرآن الكريم خبالف  ،ومن إمالئه صىل اهلل عليه وسلم

وهذه الصحف اليت كتب فيها القرآن الكريم مجعها أبو  ،الكتب السابقة
 بكر ريض اهلل عنه
 ََجُع الُقرآن  الَكريم  

يف عهد انليب  ااملراحل اليت مر بها مجع القرآن الكريم أنه اكن مكتوب 
الرقاع من جدل ىلع  اواكن مكتوب ،اصىل اهلل عليه وسلم لكن اكن مفرق

أو اكغد وعظام أكتاف اسإبل والعسب ويه جريد انلخل واللخاف ويه 
صفائح احلجارة ابليض الرقاق واألقتاب ويه اخلشب اذلي يوضع ظهر 

ِْدي  ، اهلل عليه ولم جيمعه انليب صىل  ابلعري والقراطيس ويه ورق الرب 
نسخ وي ،يزيد بزنول ما يزنل منه منجماوسلم يف مصحف واحد ألنه اكن 

فلما زال هذا املانع من مجع القرآن بوفاة انليب صىل اهلل عليه  ،بعض املتلو
 .مجعه أبو بكر ريض اهلل عنه ،وسلم

واجلمعة اثلانية  ،جلمعة األوىل اكنت يف عهد أيب بكر بمشورة عمراو
 .ريض اهلل عنهم اكنت يف عهد عثمان بمشورة حذيفة
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وقصة اجلمعة األوىل رواها ابلخاري يف صحيحه عن زيد بن ثابت ريض 
أرسل إيل  أبو بكر مقتل أهل ايلمامة وعنده عمر، فقال أبو  » :اهلل عنه قال

ايلمامة  إن القتل قد استحر  أي اشتد وكرث يوم: إن عمر أتاين فقال: بكر
بانلاس، وإين أخىش أن يستحر  القتل بالقراء يف املواطن، فيذهب كثري من 

قلت : "، قال أبو بكر"القرآن، إال إن جتمعوه، وإين ألرى أن جتمع القرآن
فقال " لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟

حىت رشح اهلل صدري، ، فلم يزل عمر يراجعن فيه "هو واهلل خري: "عمر
وعمر عنده جالس ال يتلكم، فقال أبو : قال زيد. ورأيت اذلي رأى عمر

إنك رجل شاب اعقل وال نتهمك، كنت تكتب الويح لرسول اهلل : "بكر
فواهلل لو لكفن نقل جبل من . صىل اهلل عليه وسلم، فت ت بع القرآن فامجعه

كيف تفعالن : لقرآن، قلتاجلبال ما اكن أثقل عيل مما أمرن به من مجع ا
هو واهلل خري، : شيئاً لم يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم؟ فقال أبو بكر

فلم أزل أراجعه حىت رشح اهلل صدري لذلي رشح اهلل هل صدر أيب بكر 
وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعرسب 

ع فيها القر آن عند أيب بكر حىت وصدور الرجال واكنت الصحف اليت مجر
 .«توفاه اهلل، ثم عند عمر حىت توفاه اهلل، ثم عند حفصة بنت عمر 

طريقة زيد ريض اهلل عنه أنه يشرتط وجود نسختني مكتوبتني من  واكنت
القرآن الكريم خلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من إمالئه 



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 40 

من حفظة  وهو نفسه ،باسإضافة إىل صدور الرجال اليت حفظ فيها القرآن
 .القرآن الكريم

ومن أسباب اختيار زيد أنه حرض العرضة األخرية اليت عرضها انليب صىل 
ريض اهلل عنه برتتيب القرآن  افاكن اعمل ،اهلل عليه وسلم ىلع جربيل

وبنسخ ما نسخ،  ،الكريم ىلع آخر ترتيب استقر عليه القرآن الكريم
 .ريض اهلل عنه وأرضاه ،وبقاء ما بيق

آية من كتاب اهلل تعاىل إال ووجد منها نسختني أو أكرث إال آخر فما من 
فوجد منهما نسخة واحدة مكتوبة عن خزيمة بن  ،آيتني يف سورة براءة

فاستحرض الصحابة حينئذ قول انليب صىل اهلل عليه  ،ثابت األنصاري
 ،فقبلوا منه هذه النسخة ((نْيِ ل  جر ر   ة  اد  ه  ش   لر دِ عْ ت   ة  م  يْ ز  خر  ةر اد  ه  ش  )) :وسلم

 .فاكنت هذه يه اجلمعة األوىل ،وعدوها بشهادة رجلني
حىت  ئااكن ال يقبل من أحد شي اأن زيد ،اوورد يف روايات احلديث أيض

 ،ألمر أيب بكر وفعل امتثاال ،هدان ىلع أنه من القرآن الكريمايشهد ش
فمن  ،املسجداقعدا ىلع باب » :فقد ورد أن أبا بكر قال لعمر وزيد

 .«جاءكما بشاهدين ىلع يشء من كتاب اهلل فاكتباه
رجالن يشهدان ىلع أنه من القرآن الكريم وأنهما حرضا تزنيله ىلع  :قيل 

املراد بالشاهدين الكتابة  :وقيلعهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حىت  ،واالحتياط لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل ،زيادة يف اتلحري ،واحلفظ
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ثم  ،خره يف بيت أيب بكر ريض اهلل عنهآلع القرآن الكريم لكه من أوهل مج
 .ثم عند حفصة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،عند عمر

فقد  ،جلمعة اثلانية فقد اكنت يف عهد عثمان بن عفان ريض اهلل عنهاأما 
استعار عثمان ريض اهلل عنه الكتب أو الرقاع اليت كتب فيها القرآن 

فاستعارها  ،أم املؤمنني ريض اهلل عنها واكنت يف بيت حفصة ،الكريم
وعن  أنس بن مالك  أن   ،فنسخها ثم ردها إيلهاها عثمان ريض اهلل عنه من

حذيفة بن ايلمان  قدم ىلع عثمان  واكن يغازي أهل الشام  يف فتح أرمينية  
فقال  وأذربيجان  مع أهل العراق  ، فأفزع حذيفة  اختالفهم يف القراءة ،

يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف : حذيفة  لعثمان   
الكتاب اختالف ايلهود  وانلصارى  ، فأرسل عثمان  إىل حفصة  أن أرسيل 

إيلنا بالصحف ننسخها يف املصاحف ، ثم نردها إيلك ، فأرسلت بها 
بري  ،  وسعيد حفصة  إىل عثمان  ، فأمر  زيد بن ثابت  ، وعبد اهلل بن الز

بن العاص  ، وعبد اهلل بن احلارث بن هشام  فنسخوها يف املصاحف ، 
إذا اختلفتم أنتم  وزيد بن ثابت  :  ةوقال عثمان  للرهط القرشيني  اثلالث

يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش  فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ، 
إىل حفصة  ،  حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان  الصحف

وأرسل إىل لك أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن يف لك 
فأخربن  خارجة بن زيد : صحيفة أو مصحف أن حيرق ، قال ابن شهاب   
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فقدت آية من األحزاب حني : بن ثابت  أنه سمع  زيد بن ثابت  قال 
يقرأ  -م صىل اهلل عليه وسل -نسخنا املصحف قد كنت أسمع رسول اهلل 

من املؤمنني ) بها ، فاتلمسناها فوجدناها مع  خزيمة بن ثابت األنصاري   
فأحلقناها يف سورتها يف املصحف ( رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه  

اكنت »: قال احلافظ ابن حجر. ووضعوها يف الكتبة اثلانية ،رواه ابلخاري
 ،إال يف حرف واحد مع زيد بن ثابتلم خيتلفوا و« ه 87هذه القصة سنة 

 ،يف سورة ابلقرة (اتلابوت)وهو  ،طريقة اسإمالء واهلجاء والكتابةيف ي أ
ىلع لغة األنصار  أن يكتبوه زيد أمرهمف ؟هل يرسمونه باتلاء أو باهلاء

ة ىلع بسوطإنما يه باتلاء أي امل :وقال الرهط القرشيون (اتلابوة) ،باهلاء
اكن احلامل و  ،ولم خيتلفوا إال يف هذا احلرف ،كذلك لغة قريش فكتبوه 

أهل الشام وأهل ف ،ىلع مجع القرآن يف عهد عثمان هو اختالف القراءات
بسبب  احىت اكدوا يكفر بعضهم بعض ،العراق اختلفوا يف القراءة
حيفظ بعض السور املنسوخة أو اكن بعضهم اختالفهم يف القراءة ربما 

جمرد االختالف يف  لم يكنختالفهم االظاهر أن ف ،اآليات املنسوخة
أما عدد املصاحف اليت كتبها عثمان ريض اهلل  ،السائغ يف أوجه القراءة

كتب عثمان ريض اهلل عنه  :فقيل ،عنه وأثر هذه املصاحف يف القراءات
 ،الك واحد منهم كتب مصحف ،أربع نسخ ىلع عدد جلنة كتابة املصحف

وأبىق  ،وإىل الشام ثاثلة ،أخرىوإىل ابلرصة  ،وبعث إىل الكوفة نسخة
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، وقيل املصحف اسإمام  ويه املعروفة باملصحف اسإمام ،واحدة يف املدينة
 ،هذه النسخ األربع ،نها ست نسخاسم يشمل لك النسخ العثمانية ، وقيل إ

 يف بيته بنسخةاحتفظ  ،ةنونسخة أخرى يف املدي ،نسخة ألهل مكةو
يف املسجد ينسخ انلاس منها  ونسخة وضعها ،تلكون أصال يرجع إيله 

 ،وزادوا ىلع ذلك نسخة إىل ابلحرين ،جعله سبع نسخ :وقيل ،همفمصاح
وهذا قاهل أبو حاتم  ،وبعثها إىل ايلمن انه كتب نسخة أيضإ :وقيل

ومن العلماء من وفق بني هذه  ،مصاحف فتصبح ثمانية  ،السجستاين
لعلها اكنت يف ابلداية أربعة ثم بعد ذلك نسخت النسخ  :األقوال، فقالوا
اكن من هدي عثمان ريض اهلل عنه أنه اكن يبعث مع لك ، و األخرى منها

واكنت ، املصحف  ميرسل إيله نيقرئ أهل املرص اذلي امصحف مقرئ
 ،ومن التشكيل ومن األلفات ،املصاحف العثمانية خايلة من انلقط
فذللك أرسل مع لك مصحف  ،فاكنت حمتملة ألوجه القراءة املختلفة

يعلم قراءة القرآن الكريم ىلع حسب ما تلىق هذا املعلم عن رسول  امعلم
 بما يوافق رسم املصحفواهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ْبَعةُ  حُرُف السَّ
َ
 وعالقتها بالقراءات األ

حرف ، ودل ىلع ذلك حديث لقد أنزل اهلل تعاىل كتابه الكريم ىلع سبعة أ
متواتر عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، رواه مجع غفري من الصحابة ، 

منهم عمر وأيب بن كعب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأبوبكرة 



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 45 

وعبادة بن الصامت ريض اهلل عنهم مجيعا واملقصود بالسبع هو حقيقة 
عن أيب بن باملدينة ، فلة العدد وليس املبالغة ، و اكن تعدد األحرف املزن

كعب ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن عند أضاة بن 
إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك : غفار  فأتاه جربيل عليه السالم فقال

أسأل اهلل معافاته ومغفرته ، فإن أميت ال تطيق : القرآن ىلع حرف فقلت 
هلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن ىلع إن ا: ذلك ، ثم أتاين اثلانية، فقال 

أسأل اهلل معافاته ومغفرته ، فإن أميت ال تطيق ذلك ، ثم : حرفني ، فقلت 
إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن ىلع ثالثة أحرف : أتاين اثلاثلة فقال 

أسأل اهلل معافاته ومغفرته ، فإن أميت ال تطيق ذلك ، ثم جاءين : ، فقلت 
إن اهلل عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن ىلع سبعة  :الرابعة فقال 

 . أحرف ، فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا 
عن أيب بن كعب وأيب بكرة وعبادة بن الصامت ريض اهلل عنهم و

أتاين جربيل ومياكئيل ، فقعد جربيل : أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
اقرأ القرآن : يا حممد : عن يمين ، ومياكئيل عن يساري ، فقال جربيل 

اقرأه ىلع ثالثة : ىلع حرف ، فقال مياكئيل استده ، فقلت زدين فقال
، فقال مياكئيل استده ، فقلت زدين ، كذلك حىت بلغ سبعة أحرف  أحرف
عن عمر بن اخلطاب واقرأه ىلع سبعة أحرف لكها  شاف اكف : ، فقال

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان : ريض اهلل عنه قال 
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يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ 
روف كثرية لم يقرئنيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فكدت ىلع ح

من أقرأك :  أساوره يف الصالة ، فرتبصت حىت سلم ، فلببته بردائه ، فقلت 
أقرأنيها رسول اهلل صىل اهلل عليه : هذه السورة اليت سمعتك تقرؤها ؟ قال 

أنيها كذبت، فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد أقر: وسلم ، فقلت 
ىلع غري ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، 

يا رسول اهلل إين سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان ىلع حروف لم : فقلت 
اقرأ يا هشام ، فقرأ عليه : تقرئنيها ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
: صىل اهلل عليه وسلم القراءة اليت كنت سمعته يقرأ ، فقال رسول اهلل 

اقرأ يا عمر فقرأت : هكذا أنزلت ، ثم قال انليب صىل اهلل عليه وسلم 
هكذا أنزلت ، : القراءة اليت أقرأين ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ويستفاد من . إن هذا القرآن أنزل ىلع سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيرس منه 
كتابه الكريم ىلع سبعة أحرف ، وأن  هذه األحاديث أن اهلل تعاىل أنزل

انليب صىل اهلل عليه وسلم قرأ بها وأقرأ بها أصحابه ، هذا ، ومما جيب 
القطع به أن القراءات السبع ليست يه األحرف السبعة ، ألن القرآن 

أنزل بها وقرأ بها انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم ، 
وخيتاروا األوجه اليت اختاروا القراءة بها ، قال قبل أن يودل القراء السبعة 

ظن قوم أن القراءات السبع املوجودة اآلن يه اليت أريدت يف : أبو شامة
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احلديث ، وهو خالف إمجاع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض 
وأما املراد باألحرف السبعة الواردة يف احلديث فقد اختلف فيه . اجلهال 

كبريا حىت بلغت األقوال أربعني قوال ، ولكن أكرثها  العلماء اختالفا
، ذكر قولني هما أشهر ما قيل يف املسألة فنمتداخل واليعرف قائله ، 

املراد بها سبع لغات من لغات العرب ، وهو قول سفيان بن : القول األول 
عيينة ، وعبد اهلل بن وهب ، وابن جرير الطربي ، وأيب جعفر الطحاوي ، 

عليه أكرث العلماء ، وقد اختلف يف تعيني هذه اللغات ، فقال وهو اذلي 
يه لغة قريش وهذيل وهوازن وتميم وكنانة  : أبو عبيد القاسم بن سالم

يه لغة األزد وربيعة وسعد : وثقيف وايلمن ، وقال أبو حاتم السجستاين
: القول اثلاين و،  بن بكر وقريش وهذيل وهوازن وتميم ، وقيل غري ذلك

د بها سبعة أوجه من أوجه االختالف ، وهو قول ابن قتيبة  وابن املرا
اجلزري وغريهما ، وبني القائلني بهذا القول اختالفات شلكية جعلت 

ريقة ابن اجلزري أدق وأشهر وأكرث استيعابا طبعض العلماء يعده أقواال ، و
إين تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها :  -رمحه اهلل  -، قال 

: كرها ، فإذا هو يرجع اختالفها إىل سبعة أوجه من االختالفات ، ويه ومن
: ) االختالف يف احلراكت بال تغيري يف املعىن والصورة ، مثل قوهل تعاىل  - 9

اذلين يبخلون ويأمرون انلاس بابلخل ويكتمون ما آتاهم اهلل من فضله 
 - 8. ن اخلاء بفتح ابلاء واخلاء ، وقرئ بضم ابلاء وسكو( ابلخل )قرئ ( 
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: ) االختالف يف احلراكت بما يغري معناها دون صورتها مثل قوهل تعاىل 
قرئ برفع آدم ونصب لكمات ، ( فتلىق آدم من ربه لكمات فتاب عليه 

االختالف يف احلروف بما يغري معناها دون صورتها مثل  - 9. والعكس 
بابلاء ، وقرئ ( لوتب) قرئ ( هنالك تبلو لك نفس ما أسلفت : ) قوهل تعاىل 

االختالف يف احلروف بما يغري صورتها دون معناها  - 7. باتلاء ( تتلو)
بالصاد ، ( الرصاط )قرئ ( اهدنا الرصاط املستقيم : ) مثل قوهل تعاىل 

االختالف يف احلروف بما يغري معناها  - 7بالسني  ( الرساط)وقرئ 
قوة وآثارا يف األرض اكنوا هم أشد منهم : ) وصورتها مثل قوهل تعاىل 

 - 3( .    أشد منكم )، و قرئ ( أشد منهم )قرئ ( فأخذهم اهلل بذنوبهم 
إن اهلل اشرتى من : ) االختالف يف اتلقديم واتلأخري ، مثل قوهل تعاىل 

املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون 
بفتح ايلاء ، وقرئ ( ويقتلون ) ،  بضم ايلاء( فيقتلون) قرئ ( ويقتلون 
ووىص : ) االختالف يف الزيادة وانلقصان ، مثل قوهل تعاىل  - 5 .بالعكس 

وأما العالقة بني ، ( وأوىص )و قرئ ( ووىص )قرئ ( ه بها إبراهيم بني
القراءات اليت : فاألقوال فيها طرفان ووسط ، فقيل  القراءات واألحرف

مشتملة ىلع مجيع األحرف السبعة ، وهو  توافق رسم املصحف العثماين
قول مجاعة من الفقهاء والقراء واملتلكمني ، وحجتهم أنه ال جيوز ىلع األمة 

مجيع : أن تهمل نقل يشء من األحرف السبعة اليت نزل بها القرآن ، وقيل 
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القراءات اليت توافق رسم املصحف العثماين يه حرف واحد فقط من 
ابن شيخ اسإسالم و الطربي وأيب القاسم الشاطيبقول األحرف السبعة وهو 

تيمية وغريهم ، وحجتهم أن األحرف السبعة ليست واجبة ىلع األمة وإنما 
يه جائزة مرخص فيها وجيوز لألمة أن َّتتار أي حرف منها ، فلما رأى 

الصحابة أن األمة تتفرق و َّتتلف و تتقاتل إذا لم جيتمعوا ىلع حرف 
هم معصومون أن جيتمعوا ىلع  سائغا واجتمااع واحد اجتمعوا ىلع ذلك

ضاللة و لم يكن يف ذلك ترك واجب و ال فعل حمظور ، قال اسإمام أبو 
األمة أمرت حبفظ القرآن و خريت يف قراءته و حفظه : جعفر الطربي 

بأي تلك األحرف السبعة شاءت كما أمرت إذا يه حنثت يف يمني و يه 
كفري بواحدة من الكفارات اثلالث دون مورسة فلو أمجع مجيعها ىلع اتل

حظرها اتلكفري فيها بأي اثلالث شاءت، اكنت قد أصابت حكم اهلل 
وأدت يف ذلك الواجب اذلي عليها من حق اهلل فكذلك األمة أمرت 

أت لعلة فرحبفظ القرآن وخريت يف قراءته بأي األحرف السبعة شاءت 
قال اسإمام أبو عمرو و ،من العلل أوجبت عليها اثلبات ىلع حرف واحد 

وجه االختالف يف القراءات أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ادلاين
اكن يعرض القرآن ىلع جربيل عليه السالم يف لك اعم عرضة فلما اكن 

العام اذلي تويف فيه عرضه عليه عرضتني فاكن جربيل عليه السالم 
و القراءات يأخذ عليه يف لك عرضة بوجه و قراءة من هذه األوجه 
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املختلفة و ذللك قال صىل اهلل عليه وسلم إن القرآن أنزل عليها و إنها 
لكها اكف شاف و أباح ألمته القراءة بما شاءت منه مع اسإيمان جبميعها و 
اسإقرار بكلها إذ اكنت لكها من عند اهلل تعاىل مزنلة و منه مأخوذة ، و لم 

ها بل يه خمرية يف القراءة بأي يلزم أمته حفظها لكها و ال القراءة بأمجع
حرف شاءت كتخيريها إذا يه حنثت يف يمني و يه مورسة أن تكفر 

ما ذكره اسإمام ادلاين من أن انليب صىل اهلل عليه وبأي الكفارت شاءت ، 
وسلم اكن يقرأ ىلع جربيل عليه السالم يف لك اعم بوجه واحد أو بقراءة 

ىل اهلل عليه اكن يقرأ ىلع جربيل يف واحدة خالفه فيه آخرون و قالوا إنه ص
لك اعم جبميع األوجه املزنلة  ، فاكنت املصاحف اليت كتبت يف زمن أيب 

بكر الصديق ريض اهلل عنه مشتملة ىلع مجيع األحرف ، فلما كرث 
االختالف يف القراءة كتب الصحابة املصحف يف عهد عثمان ريض اهلل 

ملوافق للعرضة األخرية ، عنه مقترصين ىلع حرف واحد وهو احلرف ا
والوسط و هو مذهب مجاهري العلماء هو أن املصحف العثماين قد اشتمل 

ىلع ما حيتمله رسمه من القراءات ، جامع للعرضة األخرية ، وأن القراءات 
اليت توافق رسم املصحف العثماين قد اشتملت ىلع كثري مما يف األحرف 

ىلع ذلك أن أبا بكر الصديق ريض السبعة ، إال أنها لم تستوعبها ، ويدل 
ويه يف املصحف ( وجاءت سكرة احلق باملوت ) اهلل عنه اكن يقرأ 

، وأن أبا ادلرداء ريض اهلل عنه ( وجاءت سكرة املوت باحلق: )العثماين 
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وما خلق اذلكر : ) ويه يف املصحف العثماين ( واذلكر واألنىث ) اكن يقرأ 
املخالفة لرسم املصحف ، وهذه وحنو ذلك من القراءات ( واألنىث 

القراءات يه من األحرف السبعة ألن الصحابة سمعوها من رسول اهلل 
إن املصحف العثماين قد : صىل اهلل عليه وسلم ، ولكن يمكن أن يقال

 . اشتمل ىلع مجيع ما لم ينسخ  من األحرف السبعة 
ة ، لقد اكن تلعدد القراءات أهمية عظيم:احلكمة من تعدد القراءات 

لم تزل العلماء : واشتمل تعددها ىلع حكم جليلة، قال  القسطالين
تستنبط من لك حرف يقرأ به قارئ معىن اليوجد يف قراءة اآلخر ذلك 

املعىن ، فالقراءات حجة الفقهاء يف االستنباط وحمجتهم يف االهتداء إىل 
،  القراءات دسواء الرصاط ،  وذكر اسإمام ابن اجلزري حكما كثرية تلعد

 9:                                                                                                    منها 
التسهيل واتلخفيف ىلع األمة ، ألن لك قوم تسهل عليهم هلجات  -

تصعب ىلع آخرين ، فجاءت القراءات مشتملة ىلع هلجات كثرية ، 
نهاية ابلالغة ، وكمال  - 8نها فيقرأ به يلختار لك مسلم ما يسهل عليه م

اسإعجاز ، وراية االختصار ، إذ اكن تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات ، 
 .ولو اكن ماكن القراءات آيات تدل ىلع معانيها لطال بذلك القرآن جدا 

القراءات ىلع كرثتها يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها بلعض ،   - 9 
ولكها ىلع نمط واحد يف بالغتها، وذلك برهان قاطع ىلع أنها من عند اهلل ، 
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سهولة احلفظ وتيسري انلقل ، ألن  - 7إذ اليستطيع برش أن يأيت بهذا 
حفظ لكمة واحدة ذات أوجه أسهل من حفظ مجل من الالكم تؤدي معاين 

 . تلك القراءات 
إعظام أجور هذه األمة ، ألنهم بذلوا قصارى جهودهم يف استنباط  - 7

احلكم واألحاكم من داللة لك لفظ ، ويف استخراج كمني أرساره  وخيف 
 إشاراته 

بيان فضل هذه األمة ورشفها ىلع سائر األمم ، حيث تلقت كتاب  -3
ربها هذا اتلليق فلم يهملوا منه حتريكا والتسكينا وال تفخيما والترقيقا 

، حىت ضبطوا مقادير املدات وتفاوت اسإماالت ، ولم تفعل هذا أمة 
 .                                               بكتابها 

تنوع القراءات حافزا ىلع حفظ أسانيد القرآن ، الحتياج األمة اكن  - 5 
إىل توثيق القراءات بإسنادها إىل القراء ، فتسبب ذلك يف اتصال أسانيد 
القرآن من خالل أسانيد القراءات ، واتصال السند من خصائص هذه 

 . األمة 
 - 9:  للقراءة الصحيحة ثالثة أراكن ، ويه : أراكن القراءة الصحيحة

موافقة أحد املصاحف العثمانية ،  ولو  - 8.    موافقة العربية  ، ولو بوجه 
 .  صحة اسإسناد  - 9.  احتماال 

ومجيع فإذا توفرت هذه األراكن يف قراءة فيه صحيحة جيب قبوهلا ، 
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، وإذا الصغرى والكربى قد توفرت فيها هذه األراكن  العرشالقراءات 
قراءة ضعيفة أو باطلة ال حيتج بها ، حىت اختل ركن من هذه األراكن فيه 

 . لو اكنت منسوبة إىل القراء السبعة 
موافقة  وجه من وجوه اللغة العربية سواء أكان فصيحا أو :  الركن األول 

الغرض من إيراد هذا وأفصح ، وسواء أكان جممعا عليه أو خمتلفا فيه ، 
ىلع خالف لغة  الركن هو بيان أن القراءة الصحيحة ال يمكن أن تكون

العرب ، ألن اهلل تعاىل أنزل كتابه بلسان عريب مبني ، وليس الغرض أن 
القراءة اليت صح سندها ترد بدعوى ورودها ىلع وجه غري مشتهر بني 

انلحاة ، وذلك ألن انلحاة يثبتون أوجه اللغة بأبيات جمهولة القائل ، 
ن األحرى أن وبكالم جماهيل األعراب اليت ال يعرف هلا إسناد ، فم

ما من قراءة ثابتة ويستدل بالقراءات الصحيحة ىلع إثبات أوجه اللغة ، 
طعن فيها أحد انلحاة بدعوى خمالفتها للغة إال ووجد األئمة من الكم 

 العرب ما يشهد لصحتها 
جنات )موافقة أحد املصاحف العثمانية ، فقراءة ابن كثري : الركن اثلاين 

موافقة للمصحف امليك ، وإن اكنت قد رسمت ( جتري من حتتها األنهار 
، ( من)، حبذف ( جنات جتري حتتها األنهار )يف املصاحف األخرى 

( قل )وكذلك يكيف أن يكون رسم املصحف حمتمال للقراءة فلفظ 
ولفظ ( الصالة)حمتمل أن يقرأ ( الصلوة )ظ ، ولف( قال)حيتمل أن يقرأ 
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. ، وذلك ألن رسم املصحف ليس فيه نقط( كثريا)حمتمل أن يقرأ ( كبريا)
وال تشكيل ، ويستغىن فيه كثريا عن كتابة األلفات ، أو تكتب األلف 

 ياء أو واوا باعتبار أصلها 
 صحة اسإسناد ، ويه رشط إمجااع ، ولكن هل يشرتط:   الركن اثلالث 

اتلواتر ثلبوت القراءة ؟ الصحيح اذلي عليه املحققون أنه اليشرتط اتلواتر 
ألنه الديلل ىلع اشرتاطه ، وألن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يبعث 

آحاد الصحابة تلعليم القرآن ، واكنوا يسمعون اآلية من الصحايب فيعملون 
رشط بعض وقد ) : بها ويقرؤون بها يف صلواتهم ، قال ابن اجلزري 

املتأخرين اتلواتر يف هذا الركن ، وزعم أن القرآن ال يثبت إال باتلواتر، 
وأن ما جاء ميجء اآلحاد اليثبت به قرآن ، وهذا مما الخيىف ما فيه ، وإذا 
اشرتطنا اتلواتر يف لك حرف من حروف اخلالف انتىف كثري من أحرف 

قد كنت قبل أجنح اخلالف اثلابت عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم ، ول
ولكن يمكن أن يقال إن أسانيد القراءات .( إىل هذا ثم ظهر فساده 

العرش وإن اكنت آحادية  فإن لك واحد من القراء العرشة لم يكن منفردا 
انقطعت أسانيدهم ولم يعنت  حىت لوبما يقرأ به بل شاركه فيه أهل بدله ، 

 بنقلها ، اكتفاء بابلعض عن اللك
 ريض اهلل عنه  ألن عثمان ،عثماين توقييف واجب االتباعاملصحف الورسم 

وصحف أيب بكر مكتوبة من  ،نسخ مصاحفه من صحف أيب بكر
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فيجب  ،الصحف اليت أمالها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأقرها
وألن رسم املصحف العثماين مشتمل ىلع  ،املحافظة ىلع هذا الرسم

وإذا رسم بطريقة اسإمالء احلديث فإن هذا ال يشتمل  ،القراءات اثلابتة
رسومة باتلاء يوقف امللكمات فال ،ىلع القراءات ويؤدي إىل خلل يف الوقوف

 ،(امرأة)مواضع يف و (رمحة)مواضع أخرى يف و ،(رمحت)عليها باتلاء مثل 
فيها املواضع املوصولة يف الرسم ال جيوز و ، (امرأت)مواضع أخرى يف و

 .بأن يوقف ىلع األوىل متنياللك فصل
أو يوقف  ،أن يوقف ىلع ما ال جيوز الوقف عليه أدى إىلفلو خالفنا الرسم 

ويؤدي إىل اسإخالل بالقراءات  ،باهلاء ىلع ما جيب الوقف عليه باتلاء
 ،ثم إن قواعد اسإمالء احلديث تتغري وتطورت عرب العصور ،القرآنية

تح املجال للتعديل يف رسم فإذا انف ،وطرأت عليها تعديالت عديدة
املصحف وفق قواعد اسإمالء فإن هذا سيؤدي إىل اللحن واخلطأ يف كتاب 

،  يقرأىلع أي مذهب يف اسإمالء وأن يوجد مصحف ال يدرى  ،اهلل تعاىل
يجب اتلقيد عند رسم املصاحف بأن ترسم كما رسمها الصحابة ريض ف

 اهلل عنهم وأرضاهم
والقراءات العرش املتواترة يه قراءات األئمة نافع وابن كثري وأيب عمرو 

وابن اعمر واعصم ومحزة والكسا ي وأيب جعفر ويعقوب وخلف رمحهم اهلل 
القراءات الشاذة  أصحو ،وما عداها فيقال عنه القراءات الشاذة ،تعاىل 
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يف ويقرأ به زال يروى إىل وقتنا هذا باألسانيد املتصلة ما وأشهرها واذلي 
وقراءة احلسن  ،قراءة ابن حميصن وقراءة حيىي الزييديجمالس اتلعلم 

 .رمحهم اهلل تعاىل وقراءة األعمش ،ابلرصي
 ُسَوُر الُقرآن  وآياتُهُ 

نه لو اكن ألمزية للقرآن الكريم  هالقرآن الكريم مقسم إىل سور وهذ 
 امن أوهل إىل آخره بدون تقسيمه إىل سور لاكن ذلك شاق ارسد امرسود

  ،يصعب حفظهف
أن لك سورة بمجردها معجزة ويف تسوير القرآن الكريم حكم منها 

فال  ،أن لك سورة نمط مستقلو ،يحصل اتلحدي بكل سورة ىلع حدةف
أن اهلل سبحانه وتعاىل و ،ا ببعض بدون فصل بينهاهيناسب أن خيلط بعض

نقسم إىل سور طوال وإىل سور متوسطة الطول وإىل سور جعل كتابه ي
اهلل تعاىل حتدى اخللق ف ؛يف اسإعجاز اأن الطول ليس رشط يلظهرقصرية 

أن يأتوا بسورة ولو كأقرص سورة من سور القرآن الكريم اليت يه سورة 
أن اهلل سبحانه ، ومنها فسورة الكوثر يه معجزة كسورة ابلقرة  ،الكوثر

حىت حيصل اتلدرج يف تعليم  اقصار اوسور طواال اوروتعاىل جعل س
أن و ،يشق عليهم حفظ السور الطوال ومن األيم واألعجيم وطفل ال

 اإىل أنواع وأصناف اكن أحسن من أن يكون باب االكتاب إذا اكن منقسم
أن القارئ إذا ختم سورة ثم أخذ يف سورة أخرى اكن أنشط هل و ،اواحد
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، للتيسري ىلع املسلمني يف القراءة يف الصلوات ووأبعث ىلع اتلحصيل 
سؤرة باهلمز ثم خففت من السؤر وهو ما بيق من  قيل أصلها والسورة لغةً 

 .قطعة منهوفالسورة جزء من القرآن الكريم  ،الرشاب يف اسإناء
مأخوذة من  :وقيل همن سورة ابلناء أي القطعة من ةذوالسورة مأخ :وقيل

 ،عها اكجتماع ابليوت يف السوراواجتم ،سور املدينة سإحاطتها بآياتها
الرتفاعها ألنها الكم اهلل  :ألنه حييط باملعصم، وقيل اوسيم السوار سوار

عدد و قرآن يشتمل ىلع آي ذي فاحتة وخاتمة :والسورة اصطالحا ،تعاىل
 .عرشة سورة سور القرآن الكريم مائة وأربع

وهذا اتلقسيم مأخوذ من  ،إىل الطوال واملئني واملثاين واملفصلتنقسم و
حديث رواه اسإمام أمحد عن واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

 )) :صىل اهلل عليه وسلم قال
ر
ْعِطيتر و   ،ال  و  الطِّ  ع  بْ الس   اةِ ر  وْ اتل   ن  اك  م   يتر طِ عْ أ

ر
أ

ن   اك  ْ  ورِ بر الز   م  ن   ،ني  ئِ مِ ال اك  ْعِطيتر م 
ر
أ ْ جْنِ اسْإِ  و  ْ بِ  تر لْ ضِّ فر و   ،ايِن ث  م  يل ال  .((ِل ص  ف  مر ال

وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام  ،يه ابلقرةقيل والسبع الطوال 
سورة اتلوبة مع األنفال بمثابة سورة واحدة وقيل  ،ف ويونساواألعر

وبعضهم يعد تكون يه سابعة السبع الطوال، ف ،وذللك ليس بينهما بسملة
 .وال يونس ،اتلوبة فقط وال يعد األنفال
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املئني أو املئون فيه ما وِل السبع الطوال وسميت بذلك  :يقال ،وأما الِمئني
وسميت املئني من  ،ألن لك سورة منها تزيد ىلع مائة آية أو تقارب مائة آية

 .املائة
 ،فيه هلا ثوان ،واملثاين يه ما وِل املئني ألنها ثنتها يعن اكنت بعدها

بعد  فاملثاين سميت بذلك ألنها تأيت ،ليشء قبله افاثلاين هو ما يأيت تابع
ويف نفس الوقت ليست  ،ويه السور اليت تكون أقل من مائة آية ،املئني

 .فيه بني ذلك من ناحية املقدار ،من قصار السور
 ،كريموهو احلزب األخري من أحزاب القرآن ال ،واملفصل هو ما وِل املثاين

واتلحزيب  ،بالبسملة بني السورفيه وقد سيم بذلك لكرثة الفصل 
املشهور عند الصحابة هو تقسيم القرآن إىل سبعة أحزاب يرمز ألول لك 

 ( فيم بشوق ) حزب منها حبرف يف قوهلم  
  :ترتيب القرآن الكريم

رتبها الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع ترتيب  توقييف :فقيلترتيب السور أما 
كتابة توىل العرضة األخرية اليت حرضها زيد بن ثابت وهو اذلي 

 ،اجتهادي من الصحابة ريض اهلل عنهم: وقيل  ،.املصاحف، وكتبها مرتبة
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يقرأ يف صالته بواستدلوا ىلع ذلك 

 ،بعضه توقييف وبعضه اجتهادي :قيلوىلع غري ترتيب املصحف،  اأحيان
ترتيبها توقييف  ااكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يرتبها دائماليت سور فال
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فتارة يقدمها  ،لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يرتبها والسور اليت
 .فهذه اجتهد الصحابة فيها ،وتارة يؤخرها

السالم اكن يزنل ىلع ألن جربيل عليه ترتيب اآليات فتوقييف إمجااع  اأم
اجعل آية كذا بعد آية كذا أو قبل آية : انليب صىل اهلل عليه وسلم ويقول

فذلا جيوز يف الصالة ،  كذا يف سورة كذا، فيحدد هل موضع اآلية من السورة
عند بعض الفقهاء تنكيس السور بأن يقرأ سورة قبل سورة خمالفا ترتيبها 

 .يس اآلياتيف املصحف، لكن ال جيوز إمجااع تنك
 : عدد آيات القرآن الكريم

أمجعوا ىلع أن عدد آيات القرآن » :اسإمام أبو عمرو ادلاين رمحه اهلل قال
 ،فمنهم من لم يزد ،الكريم ستة آالف آية ثم اختلفوا فيما يزيد ىلع ذلك

 :وقيل ،ستة آالف ومائتا آية وأربع :ومنهم من قال ،ستة آالف :فقال
ستة آالف  :وقيل ،مائتني وتسع عرشة آيةوستة آالف  :وقيل ،وأربع عرشة

 .«وثالثني آية استة آالف ومائتني وست :وقيل ،عرشين آية امائتني ومخسو
ىلع سبيل اتلقريب ألن اختالف القراء يف فهو ستة آالف  بأنهاالقول فأما 
يف عد الف تخوسبب اال ،مائيت آية ختالف يف االاآلي ال يصل إىل  عد

، وقد أخذ سيم اآلية الواحدة إىل آيتني أو دمج آيتني يف آية هو تقاآلي 
 ،الصحابة ريض اهلل عنهم عد اآلي من وقوف انليب صىل اهلل عليه وسلم

فربما سمع  ،وس اآلي ءفاكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقف ىلع ر



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 61 

وآخر سمع انليب  ،فعده آية اانليب صىل اهلل عليه وسلم وقف وقفبعضهم 
حدد ما سور ومن ال ،صىل اهلل عليه وسلم وصل هذا املوضع فلم يعده

سورة امللك قال فيها انليب صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم عدد آياتها ك
ىت  : ))اهلل عليه وسلم ا ح  اِحِبه  ْت لِص  ع  ف  ثرون  آي ًة ش  ْرآِن ث ال  ٌة ِمن  الْقر ور  سر

ل تْهر اجْل ن ة   ْدخ 
 
فعدد آياتها ثالثون ىلع ظاهر (( {تبارك اذلي بيده امللك}أ

احلديث وعدها بعضهم إحدى وثالثني وفرسوا احلديث بأنه ىلع سبيل 
 .اتلقريب إىل أقرب ألفاظ العقود

قال و(( ولقد آتيناك سبعا من املثاين )) قال تعاىل سورة الفاحتة وكذلك 
ْ  عر بْ الس   يِه  )) :انليب صىل اهلل عليه وسلم  :اختلفوا يف البسملةف ((ايِن ث  م  ال

يه سبع آيات  :فاذلي عدها آية قال ،هل يه آية من الفاحتة أم ال
رصاط اذلين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال } واجعلف ،بالبسملة
  ةآية واحد {الضالني

فيقسم هذه اآلية  ،البسملة ليست آية من الفاحتة :والفريق اآلخر قال
غري }ثم  ،رأس آية {رصاط اذلين أنعمت عليهم} :األخرية إىل آيتني فيقول

ليس هناك آية اكملة و ،مستقلة ىخرأآية  {املغضوب عليهم وال الضالني
ما عدا ذلك من اخلالف يف عد اآلي وخمتلف يف قرآنيتها سوى البسملة 

 .آيتني يف آية واحدةريجع إىل تقسيم آية طويلة إىل آيتني أو دمج ف



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 60 

أن من لم حيفظ الفاحتة  هفوائدعلم جليل من علوم القرآن من عد اآلي و
آية اكملة  ما هوأن يعرف فلزم  ،جب عليه أن يقرأ سبع آيات من سواهاو
فربما قرأ  ،ىلع اخلطيب قراءة آية اكملةجيب وكذلك يف خطبة اجلمعة  ،

ال يصح أن تقسم اآلية  ،وكذلك يف الصالة ،اكملة  ةمن آية حيسبه آي اجزء
 .أو أن يركع املصيل قبل ختم اآلية  ىلع ركعتنيالواحدة 

 سماء السور أ
فبعض السور سماها انليب صىل اهلل عليه  ،بعضه توقييف وبعضه اجتهادي

 ، وقد يكون للسورة الواحدة أكرث من اسم ،وبعضها اجتهادي  ،وسلم
سماها بها  وأخرى اجتهادية ،أسماء توقيفية لسورة الواحدةيكون ل وقد

 .الصحابة ريض اهلل عنهم
 ةر ر  ق  ابْل  )) :قال انليب صىل اهلل عليه وسلمفمن اتلوقييف ابلقرة وآل عمران 

  ((ةِ ام  ي  قِ الْ  م  وْ ا ي  م  هِ بِ حِ اص  لِ  انِ ع  ف  شْ ت   ان  ر  مْ آل عِ و  
 الُْمحَكُم َوالُْمتَشاب ُه 

 ،اسإتقان وعدم انلقص  هواسإحاكم هنا  {آياتهكتاب أحكمت } :تعاىل قال
ن  احْل ِديِث ِكت ابًا } :سبحانه، وقال يف صحته  شكوعدم ال ْحس 

 
ل  أ اهلل ر ن ز 

ابًِها ت ش  ويف كونه من  ،اوصدق ايف كونه لكه حق ايشبه بعضه بعضأي  {مُّ
يف سورة آل عمران وصف اهلل تعاىل القرآن و ،عند اهلل سبحانه وتعاىل

مُّ الِْكت اِب } :نه بعضه حمكم وبعضه متشابهبأ
ر
ن  أ اٌت هر م  ْك  ِمنْهر آي اٌت حمُّ
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اٌت  ابِه  ت ش  رر مر خ 
ر
أ واملتشابه هو ما  اواحد معىناملحكم ما ال حيتمل إال ف {و 

املحكم ما عرف املراد منه واملتشابه ما  :قيلو ،معىنحيتمل أكرث من 
معناه واملتشابه ما لم يتضح  حاملحكم ما وض :وقيل ،استأثر اهلل بعلمه

 ،أن آيات الصفات متشابهة وال نفهم معناها وزعم أهل ابلدع، معناه
مما استأثر اهلل يه و اال نفهم منها شيئ {كهيعص}و {املص}مثل كمثلها 

واكن  ،الصواب أن آيات الصفات آيات مفهومة املعىنمعناها و تعاىل بعلم
 ،يفهمون معاين آيات الصفاتالسلف الصالح رضوان اهلل عليهم 

عال وصعد  :قالواف {الرمحن ىلع العرش استوى}ويفرسونها ففرسوا 
ويه أعظم  ،وال يعقل أن تكون آيات الصفات متشابهة ،واستقر وارتفع

ولكها  ،فأعظم آية يف القرآن الكريم آية الكريس ،آي القرآن الكريم
الكريم سورة أعظم سورة يف القرآن و ،صفات اهلل سبحانه وتعاىل

 .تفويض الكيفيةيه طريقة السلف ف ،لكها صفات اهلل تعاىلواسإخالص 
 ْعجاُز الُقرآن  إ

اهلل وقد سىم  ،القرآن الكريم اكن معجزة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
عز وجل خوارق العادات اليت أجراها ألنبيائه صلوات اهلل وسالمه عليهم 

فالقرآن الكريم اكن آية نلبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم أو  ،اآليات
للعادة مقرون باتلحدي  قأمر خار :قيل يف تعريفها املعجزة ، ومعجزة هل 

أن يأتوا بمثل  لقوقد حتدى اهلل سبحانه وتعاىل اخل ،سالم عن املعارضة
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ِت ا} :فقال سبحانه وتعاىل ،هذا القرآن الكريم ع  ِِئِ اْجت م 
نُّ قرل ل  اجْلِ سِإنسر و 

ْم بِل ْعٍض  هر ن  ب ْعضر ل ْو اك  ترون  بِِمثِْلِه و 
ْ
ْرآِن ال  ي أ ا الْقر ـذ  ترواْ بِِمثِْل ه 

ْ
ن ي أ

 
ىلع   أ

ِهرًيا اِدِقني}وقال { ظ  نروا ص  ثِْلِه إِن اك  تروا حِب ِديٍث مِّ
ْ
حتداهم اهلل تعاىل و {ف لْي أ

ي اٍت قرْل } :أن يأتوا بعرش سور منه فقال سبحانه ْفرت   ثِْلِه مر ٍر مِّ و  رْشِ سر ترواْ بِع 
ْ
ف أ

اِدِقني نترْم ص  ن دروِن اهللِّ إِن كر ْعترم مِّ ِن اْست ط  واْ م  اْدعر وحتداهم اهلل  {و 
ثِْلهِ } :سبحانه وتعاىل أن يأتوا بسورة واحدة فقال ٍة  مِّ ور  ترواْ بِسر

ْ
وقال  {ف أ

ا ن ز  } :تعاىل م  يٍْب مِّ نترْم يِف ر  إِن كر ثِْلِه و  ن مِّ ٍة مِّ ور  ترواْ بِسر
ْ
بِْدن ا ف أ نْل ا ىلع   ع 

اِدِقني نْترْم ص  ن دروِن اهللِّ إِْن كر م مِّ اءكر د  ه  واْ شر اْدعر قال السيويط رمحه  {و 
بل  ،لم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بيشء من ذلك وال رامه» :اهلل

 :سحر وتارة قالوا :قالوافتارة  ،عدلوا إىل العناد تارة وإىل االستهزاء أخرى
فعجز  ،ولك ذلك من اتلحري واالنقطاع ،أساطري األولني :شعر وتارة قالوا

املرشكون أن يأتوا بمثله رغم أنهم اكنوا أرباب الفصاحة وابليان وبلغوا يف 
ا وومع ذلك عجز اعظيم افنون القول من شعر وخطابة وغري ذلك مبلغ

 .«عن اسإتيان بمثل هذا القرآن الكريم
أن  أي إعجاز القرآن الكريم هو بالرصفةإىل أن ام املعتِل ظ  انل   وقد ذهب

 ،رصف العرب عن معارضتهو ،اهلل تعاىل رصف انلاس عن أن يأتوا بمثله
رد أهل ، وقد  هلم لكن اعقهم أمٌر خاريج اواكن مقدور ،وسلب عقوهلم
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أن يؤىت  ال يستطاع القرآن الكريم معجز يف ذاته :السنة الكمه وقالوا
  ،بمثله

ومن إعجاز القرآن الكريم إخباره عما تضمره انلفوس من غري أن تتلكم 
ال  }: به كقوهل تعاىل ن ت ْفش 

 
ْم أ ت اِن ِمنكر آئِف  م ت ط  : ، وقوهل سبحانه{ إِْذ ه 

ولر } قر ا ن  ن ا اهلل ر بِم  بر ذِّ ع  ِسِهْم ل ْوال  ير نفر
 
رون  يِف أ ول ي قر  .{و 

رِْض }: باملغيبات كقوهل تعاىل ومن إعجازه اسإخبار
 
ْدَن  األ

 
وم يِف أ ِلب ِت الرُّ غر

ي ْغِلبرون يِف بِْضِع ِسننِي   بِِهْم س 
ل  ْعِد غ  ن ب  م مِّ ووقع مثل ما أخرب اهلل تعاىل { و هر

ْسِجد  }: بعد سبع سنني من نزول اآلية الكريمة، وقوهل تعاىل لرن  الْم  تل  ْدخر
اء اهلل ر  ام  إِن ش  ين  ال  َّت  افرون   احْل ر  ِ ق رصِّ مر ْم و  كر وس  ؤر فوقع { آِمِنني  حمر لِِّقني  رر

 .مثل ما أخرب اهلل سبحانه وتعاىل
ومن أعظم وجوه إعجازه فصاحته وبالغته ومجال أسلوبه بما أعجز بلغاء 

العرب عن أن يأتوا بمثله، فلك معىن عرب عنه القرآن الكريم فاتلعبري 
أكمل أسلوب يمكن أن يعرب به عن هذا القرآين الكريم هو أفضل و

املعىن، فلو حاول إنسان أن يستبدل لفظا من ألفاظ القرآن الكريم بلفظ 
آخر فال يمكن أن يكون يف حسن اللفظ القرآين وال مؤديا املعىن 

بكماهل كما يؤديه اللفظ القرآين، أو حاول أن يقدم أو يؤخر أو حيذف أو 
 .بأمجل وال أبني مما يف القرآن الكريم يضيف فلن يستطيع أن يوصل املعىن
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وأما اسإعجاز العليم يف القرآن الكريم بمعىن مطابقة ما يف القرآن 
الكريم للحقائق العلمية اليت تم اكتشافها واتلعرف عليها يف العرص 

ْل }: احلديث مثل ما أفاده قول اهلل سبحانه وتعاىل ْع  ن يرِضل هر جي 
 
ن يرِرْد أ م  و 

ْدر هر ض   اءص  م  در يِف الس  ع  ا ي ص  م  ن 
 
أ ر ًجا ك  فادت أن من صعد إىل {  يًِّقا ح 

السماء فإن صدره يضيق، واكتشف اآلن أنه عند الصعود إىل طبقات عليا 
يقل األكسجني ويضيق الصدر بسبب ذلك، فيشرتط ذللك ضوابط منها 

أن تكون هذه احلقيقة العلمية حقيقة ثابتة حبس ومشاهدة وليست 
ة يمكن أن يظهر خطؤها فيما بعد،  فال جيوز أن تفرس آيات القرآن نظري

 .الكريم بما يوافق نظرية غري مقطوع بصحتها
، ويشرتط أن يذكر ذلك ىلع سبيل الظن فيقول لعل اآلية الكريمة فيها 

أيضا أن يكون اللفظ لغة صاحلا لدلاللة يشرتط إشارة إىل هذا املعىن، و
أن يسلم هذا اتلفسري من املعارضات، فال يشرتط ىلع هذا املعىن ، و

 .يكون معارضا نلص آخر من نصوص الكتاب والسنة
ها اذلي فرس إبطال املعىن األصيل لآلية الكريمة عدمأيضا يشرتط وكذلك 

 . انليب صىل اهلل عليه وسلم وصحابته الكرامبه 
والصواب أنه ليس من اسإعجاز ما أحدثه بعض انلاس وأسموه اسإعجاز 

العددي وتالعبوا فيه بكيفية العد للحروف واللكمات فيعدونها 
بكيفية سإثبات أمر يف موضع وبكيفية مغايرة يف موضع آخر ، وألنه ال 



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 66 

يعجز مبطل عن استخراج أعداد من حروف القرآن ولكماته توافق عدد 
 كية أو حمرمة حروف عبارات رش

 :أمثال القرآن الكريم
ا } :قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز ذ  بْن ا لِلن اِس يِف ه  ْد َض   ل ق  و 

ون رر ك  ت ذ  ْم ي  ل هر ث ٍل ل ع  ِّ م  ْرآِن ِمن لكر ْمث الر } :وقال سبحانه {الْقر
 
تِلْك  األ و 

ا إاِل  الْ  ْعِقلره  ا ي  م  ا لِلن اِس و  بره  ونن رْضِ الِمر وجاء عن أيب هريرة ريض اهلل { ع 
ْ ىلع    ل  ز  ن   آن  رْ قر الْ  ن  إِ )) :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :عنه قال  ةِ س   مخ 

 
 
ْ و   ،امٍ ر  ح  و   لٍ ال  ح   :هٍ جر وْ أ  و   هٍ ابِ ش  ت  مر و   مٍ ك  حمر

 
وا بر نِ ت  اجْ و   ،لِ ال  احْل  وا بِ لر م  اعْ ، ف  الٍ ث  مْ أ

ْ عر بِ ات  و   ام  ر  احْل   ْ وا بِ نر آمِ و   ،م  ك  حْ مر وا ال  وا بِ رِبر ت  اعْ و   ،هِ ابِ ش  ت  مر ال
 
 ((.الِ ث  مْ اأْل

يلحق بها ما يشابهها فوالقياس ىلع مثاهلا بها االتعاظ  هوواالعتبار 
 ال يف القرآن تذكرياَضب اهلل سبحانه وتعاىل األمثوقد  ،حكمها ويعطيه

فإن األمثال تصور  ،عن فعل الرش اىلع فعل اخلري وزجر اوحث اووعظ
أمثال القرآن تنقسم و ،املعاين بصورة األشخاص فتكون أثبت يف اذلهن

 .الظاهر والاكمن واملرسل: إىل ثالثة أقسام
 :قول اهلل سبحانه وتعاىل فالظاهر هو اذلي فيه ترصيح بلفظ املثل ومنه

  {امثلهم كمثل اذلي استوقد نار}
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فيها ترصيح بلفظ املثل ولكنها اكنت أما األمثال الاكمنة فيه اليت ليس و
ريم فجاء القرآن الك ،ترضب يف اجلاهلية قبل نزول القرآن الكريم أمثاال

 األمثال  بعبارات أبلغ وأحسن تؤدي معىن تلك
سألت احلسني بن  :سمعت أيب يقول» :عن إبراهيم بن مضارٍب قالف

جتد يف  فهل ،إنك َّترج أمثال العرب والعجم من القرآن :فقلت ،الفضل
ال }نعم يف أربعة مواضع  :فقال احلسني ؟كتاب اهلل خري األمور أوساطها

واذلين إذا أنفقوا لم } :وقوهل تعاىل {فارض وال بكر عوان بني ذلك
وال جتعل يدك } :وقوهل تعاىل {ايرسفوا ولم يقرتوا واكن بني ذلك قوام

جتهر وال } :وقوهل تعاىل {مغلولة إىل عنقك وال تبسطها لك البسط
 .{بصالتك وال َّتافت بها وابتغ بني ذلك سبيال

نعم يف  :قال ؟اعداه افهل جتد يف كتاب اهلل من جهل شيئ :قلت :قال
وإذ لم يهتدوا به } :وقوهل تعاىل {بل كذبوا بما لم حييطوا بعلمه} :موضعني

 .{فسيقولون هذا إفك قديم
نعم قال  :الفق ؟احذر رش من أحسنت إيله :فهل جتد يف كتاب اهلل: قال

فهل جتد يف : قال {وما نقموا إال أن أغناهم اهلل ورسوهل من فضله} :تعاىل
أولم تؤمن قال بىل } :يف قوهل تعاىل :قال ؟كتاب اهلل ليس اخلرب اكلعيان

يف قوهل  :قال ؟فهل جتد يف احلراكت براكت :قال {ولكن يلطمِئ قليب
 :قال {وسعة اكثري امراغمومن يهاجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض } :تعاىل
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 .«{جيز به امن يعمل سوء} :يف قوهل تعاىل :قال ؟فهل جتد كما تدين تدان
يف كتاب أخرى اكمنة نقلها اسإمام السيويط رمحه اهلل تعاىل  وذكر أمثاال

 .اسإتقان
ال و ،يه مجل ليس فيها لفظ املثل وال لفظ التشبيهفمثال املرسلة وأما األ

ولكنها مجل  ،األمثال اليت اكن يستعملها انلاسيكمن فيها مثل من 
 :مثل قوهل تعاىل ،وجزية تصلح أن يمثل بها ويرضب بها املثل يف احلوادث

 {أليس الصبح بقريب} :وقوهل عز وجل {قيض األمر اذلي فيه تستفتيان}
وإهالك قومه  ،فهذه مجلة قرآنية وردت يف سياق قصة لوط عليه السالم

 أو جناة  ان استبطأ خريمل وصارت تستعمل مثال
 :أقسام القرآن الكريم

أقسم اهلل سبحانه وتعاىل ،  وهو احللف أو ايلمني ،األقسام مجع قسم
يبِّ إِن هر حل  ق} :بنفسه يف سبعة مواضع ويه قوهل تعاىل ر   :وقوهل {قرْل إِي و 

 :وقوهل {فوربك نلحرشنهم والشياطني} :وقوهل {قل بىل وريب تلبعنث}
 :وقوهل تعاىل {فال وربك ال يؤمنون} :وقوهل {لنسأنلهم أمجعنيفوربك }
فورب السماء واألرض } :وقوهل تعاىل {فال أقسم برب املشارق واملغارب}

 .فهذه سبعة مواضع أقسم اهلل سبحانه وتعاىل فيها بنفسه {إنه حلق
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خلوقاته كقوهل مبايق األقسام القرآنية يقسم اهلل سبحانه وتعاىل فيها بو
 ،{والليل إذا يغىش} ،{والشمس وضحاها} ،{اوالصافات صف} :تعاىل

 .{والضىح والليل إذا سىج}
ومن أغراض القسم بهذا املخلوق يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل اتلنبيه  

آية من اآليات ادلالة ىلع قدرة اهلل تعاىل  أنهإىل رشفه ولفت انلظر إىل 
 .وحكمته ووحدانيته
ن هذه األقسام باملخلوقات يه ىلع حذف مضاف إ :ومن العلماء من قال

 أي ورب اتلني والزيتون {واتلني والزيتون}: فقوهل تعاىل 
 ،احلروف اليت يؤىت بها للقسم ثالثةو وفائدة القسم حتقيق اخلرب وتوكيده

وورد يف القرآن الكريم من هذه احلروف الواو  ،ويه الواو واتلاء وابلاء
واتلاء  ، {والشمس وضحاها والقمر إذا تالها} :يف قوهل تعاىلكما  اكثري

فال أقسم برب املشارق } :وردت يف قوهل تعاىلفوأما ابلاء  {تاهلل}وردت يف 
 .{واملغارب إنا لقادرون

الواو و ،استعمال الواو وابلاء واتلاء مع لفظ اجلاللة ومع لفظ ربجيوز  و
يرصح بالقسم  اأحيان، و وتستعمل يف لك مقسم به يه أكرث احلروف شيواع

القسم املضمر هو اذلي حذف فيه فعل القسم واملقسم  ويضمر  اوأحيان
 :مثل قوهل تعاىل ،به وأيت بالم داخلة ىلع جواب القسم تدل ىلع قسم



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 71 

لعمرك إنهم ليف سكرتهم } :قوهل تعاىلو {تلبلون يف أموالكم وأنفسكم}
 .الالكم تلوكيد  وإنما ابتدائية ،قسم ليست حرفهذه الالم  {يعمهون
 اتلفسري تعريف 

 :وقيل ،اتلفسري لغة هو تفعيل من الفرس والفرس هو ابليان والكشف
اتلفسري أعم من اتلأويل  :وقيل ،اتلفسري واتلأويل لغة بمعىن واحد

قد و ،اتلفسري يستعمل يف مفردات األلفاظ واتلأويل يف اجلمل واملعاينف
 ،أشياء تعلمها العرب من لغتهان القرآن الكريم منه ألاحتيج إىل اتلفسري 

ومنها أشياء ال يكيف فيها اللسان العريب بل حتتاج إىل معرفة املعىن 
 األفاظ القرآن الكريم نقلألن و ؛الرشِ اذلي أراده اهلل سبحانه وتعاىل

ج إىل بيان املعىن يواحت ،عن االستعمال اذلي اكن العرب يستعملونه
عنهم كثري من معاين  فغاب ،عجمةانلاس دخل يف لسانهم وألن  الرشِ

 .اللكمات العربية
   حكم تفسري القرآن الكريم وفضله ورشفه

 اومن يؤت احلكمة فقد أويت خري ،يؤيت احلكمة من يشاء} :اهلل تعاىلقال  
احلكمة املعرفة بالقرآن ناسخه » :قال ابن عباس ريض اهلل عنهما .{اكثري

وداع  .«ومؤخره وحالهل وحرامهومنسوخه وحمكمه ومتشابهه ومقدمه 
 م  هر الل  )) :انليب صىل اهلل عليه وسلم البن عباس ريض اهلل عنهما فقال

 اتل   هر مْ لِّ ع  و   يِن  ادلِّ يِف  هر هقِّ ف  
ْ
فلوال أن  ،تفسري القرآن الكريم أي  ((يل  وِ أ
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ملا داع به انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،تفسري القرآن الكريم رشف وفضل
 .البن عباس ريض اهلل عنهما

لو  :ولقإين ألمر باآلية يف كتاب اهلل فأ» :اوقال ابن عباس ريض اهلل عنهم
 :وقال ابن مسعود ريض اهلل عنه .«أن لك املسلمني يعلمون منها ما أعلم

 .«أعلم بكتاب اهلل من تبلغه اسإبل لرحلت إيله الو أعلم أحد»
ويتنافسون  ،فاكن الصحابة ريض اهلل عنهم يعتنون بتفسري القرآن الكريم

أمجع العلماء ىلع أن تفسري القرآن الكريم من ويف تعلم هذا العلم اجلليل، 
رشف العلم إما برشف  ألن ،من أجل العلوم الرشعيةوفروض الكفايات 

وإما برشف غرضه وإما بشدة احلاجة إيله واتلفسري جتتمع فيه  هموضوع
 .هذه األمور اثلالثة فحاز الرشف من مجيع جوانبه

الغرض من و ،وموضوع اتلفسري هو القرآن الكريم فهو أرشف يشء
تفسري القرآن الكريم هو االعتصام بالعروة الوثىق والوصول إىل السعادة 

 ةتفسري القرآن الكريم تشتد حاجو،  وهذا أعظم األغراض ،والفالح
إيله ألن لك كمال دين أو دنيوي اعجل أو آجل مفتقر إىل العلم انلاس 

ولك العلوم اسإسالمية متوقفة ىلع العلم بكتاب اهلل  ،بكتاب اهلل تعاىل
 تعاىل فهو أصل العلوم اسإسالمية ومنبعها

عليها يف القواعد اليت يعتمد  : )هواصطالحا تفسري القرآن الكريم و 
 ( جل أن يصحح املعىنمن أكشف معاين القرآن الكريم واتلبيني عنها 
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  أقسام اتلفسري
اتلفسري باملأثور هو ينقسم اتلفسري إىل تفسري باملأثور وتفسري بالرأي ، ف

عن انليب صىل اهلل عليه  ااألصل يف اتلفسري برشط أن يكون انلقل ثابت
عن  اأو عن الصحايب أو اتلابيع إذا اكن تفسري انبوي اوسلم إذا اكن تفسري
 .الصحايب أو اتلابيع

جتمل  فقد ،أوهلا تفسري القرآن بالقرآن :أنواع اتلفسري باملأثور ثالثة و
وهناك  ،بسط يف موضع آخرتفصل وتيف موضع وأو َّتترص القصة اآلية 

نوع آخر يدخل يف تفسري القرآن بالقرآن وهو تتبع استعماالت اللفظة 
 ،ونفرس اللفظة يف موضع ،الواحدة يف املواضع املتعددة من كتاب اهلل تعاىل

تتبع استعماالت  والصواب أن ،خرآبما استعملت به اللفظة يف موضع 
تفسري القرآن اللفظة الواحدة يف املواضع املتعددة من كتاب اهلل ليس من 

بالقرآن اذلي هو مقدم ىلع تفسري انليب صىل اهلل عليه وسلم ألنه ليس 
فقد  ،بالرضورة أن اللفظة تستعمل يف لك القرآن الكريم بنفس املعىن

، وهو علم وجوه  ألفاظ كثرية يف القرآن الكريم بمعان متعددةاستعملت 
يل إذا اكنت وقويقال هل أيضا علم مشرتاكت القرآن ونظائره القرآن 

اللفظة يف لك مواضعها يف القرآن بنفس املعىن فيه انلظائر ، وإذا تعددت 
، وإذا اكنت يف لك املواضع بمعىن إال يف مثل لفظ األمة معانيها فيه الوجوه 

موضعا واحدا بمعىن آخر فيه األفراد مثل الربوج يف لك املواضع بمعىن 
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فيه (( م يف بروج مشيدة ولو كنت)) الكواكب عدا موضع سورة النساء 
، روى ابن عساكر وابن سعد عن أيب ادلرداء ريض اهلل  ةنقصور احلصيال

ه لك الفقه حىت ترى للقرآن وجوهاً »: عنه قال  .«إنك لن تْفق 
هو تفسريه بالسنة فإنها شارحة للقرآن من اتلفسري باملأثور وانلوع اثلاين 

 .وموضحة هل
إذا لم جيده يف السنة باملأثور بآثار الصحابة ، فوانلوع اثلالث من اتلفسري 

يرجع إىل أقوال الصحابة ريض اهلل عنهم وذلك أنهم أدرى انلاس بتفسري 
القرآن الكريم ملا شاهدوا من القرائن واألحوال عند نزوهل فهم يعلمون 

واعيشوها وسمعوا تفسري القرآن الكريم من  ،أسباب نزول القرآن الكريم
وملا اختصهم اهلل تعاىل به من الفهم وألن اهلل  ،انليب صىل اهلل عليه وسلم

ففهمهم للقرآن أصح فهم وألنهم أهل اللغة  ،ريض عنهم وأثىن عليهم
فتفسريهم للقرآن الكريم من جهة  ،ةالعربية قبل طروء اللحن والعجم

وأعلم انلاس بسنة انليب صىل اهلل  ،لغة العرباللغة فهم أعلم انلاس ب
عليه وسلم وأعلم انلاس بأسباب نزول القرآن وترتيبه وناسخه 

فهذه األنواع يه  ،فريجع إيلهم يف تفسري القرآن الكريم ،ومنسوخه
 .اتلفسري باملأثور

حمود وتفسري املينقسم إىل قسمني تفسري بالرأي  فإنهاتلفسري بالرأي وأما 
لالجتهاد يف فهم مراد  يكون إعماال هو اذليفاملحمود  ،ذموماملبالرأي 
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وبني اآليات  ،اهلل تعاىل من أجل اتلوفيق بني اآليات الكريمة املختلفة
والرأي املذموم هو معارضة القرآن  ،وسنة انليب صىل اهلل عليه وسلم

وتفسري اآلية بمعىن تصبح به  ،الكريم بالرأي وإخراج اآلية عن سياقها
 .ومعارضة حلديث انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ألخرىاضة لآليات معار
فقد قال صىل اهلل  ،وردت نصوص فيها الوعيد ملن قال يف القرآن برأيه وقد

 ر  بِ  آنِ رْ قر  الْ يِف  م  ل  ك  ت   نْ م  )) :عليه وسلم
ْ
 ف   هِ يِ أ

 
  دْ ق  ف   اب  ص  أ

 
 ط  خْ أ

 
رواه أبو  ((أ

ال جيوز ف الرأي اذلي ال ديلل عليه واملراد به ،والرتمذي والنسا ي داود
تفسري القرآن بمجرد الرأي واالجتهاد من غري االعتماد ىلع األدلة 

لكن إذا استعمل رأيه يف حماولة الوصول إىل مراد اهلل تعاىل  ،وانلصوص
  ابما يوافق انلصوص واألدلة فهذا يكون حممود

 رُشوُط الُْمَفِّس  
، أن يكون صحيح العقيدة  منها:  الرشوط الواجب توافرها يف املفرس

بل يكون  هواه ال يكون هل هوى حيمله ىلع تفسري اآلية بما يوافقوأ
 .إىل مراد اهلل سبحانه وتعاىلو ،غرضه من اتلفسري الوصول إىل احلق

بتفسري انليب صىل اهلل عليه وسلم  ايشرتط يف املفرس أن يكون اعمل و
وتفسري الصحابة ريض اهلل عنهم واتلابعني للقرآن  ،لآليات اليت فرسها

 الكريم 
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بانلحو وباللغة العربية ألن القرآن الكريم أنزل بلسان  ااعملوأن يكون 
ومعاين  ،ابلالغة  والرصف  وبانلحو  اعريب مبني فال بد أن يكون اعمل

  ،العربية  املفردات
وأسماء  ،اسإشارةمعاين األدوات مثل األسماء املوصولة وأسماء ب اعملا

 (ما) اكلعلم بـم وحنو ذلك مما يكرث استعماهل يف القرآن الكريم ااالستفه
ومىت تكون نافية ألن لك  ،ومىت تكون رشطية ،مىت تكون استفهامية

ال بد ول معىن اآلية إىل معىن آخروِّ االستعماالت حير   هاستعمال من هذ
 ،بالقرآن الكريم هلل تعاىل وأن يكون اعمال اللمفرس أن يكون خملص

 ونفعهم يف هداية انلاس اراغب ،حبسن اخللق اوأن يكون متحلي
سباُب االخت الف  يف اتلَّفسري  

َ
 أ

 اختالفمن أسباب اختالف املفرسين يف تفسري آيات القرآن الكريم 
فلك يفرس اآلية ىلع حسب القراءة اليت عنده مما يؤدي  ،القراءات القرآنية

ون هر فِْدي ٌة } :يف قوهل تعاىل إىل اختالف اتلفسري، يعن مثال ين  يرِطيقر ِ ىلع   اذل  و 
امر ِمْسِكنٍي  ع  ين  ) :هاؤاكن ابن عباس ريض اهلل عنهما يقر {ط  ِ ىلع   اذل  و 

امر ِمْسِكنٍي  ع  قرون هر فِْدي ٌة ط  و  ط  ويطوقونه يعن  ،يقدرون عليه أيطيقونه في (ير
ذلين أخذوا فا ،مثل الطوق يف عنق اسإنسان ،ويشق عليهم هيتجشمون

امر ِمْسِكنٍي } ةبالقراءة املشهور ع  ون هر فِْدي ٌة ط  ين  يرِطيقر ِ ىلع   اذل  هذه  :قالوا {و 
هم اكنت رخصة يف أول األمر للقادرين ىلع الصيام خري   ،اآلية منسوخة
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ثم  اويطعموا عن لك يوم مسكين ،بني أن يصوموا وبني أن يفطروااهلل 
إنها ليست » :ابن عباسقال  و.نسخ اهلل تعاىل هذا باآلية اليت بعدها

يفطرون  ،بمنسوخة يه يف الشيخ الكبري واملرأة العجوز واحلامل واملرضع
قرون هر ) يف قراءتهألنه  «اطعمون عن لك يوم مسكينيو و  ط  القراءات و (ير

فتصبح  ،القرآنية الكريمة ال تتعارض وإنما اخلالف بينها خالف تنوع
هذه تفيد  ،فلك قراءة كأنها آية مستقلة ،اآلية دالة ىلع أكرث من معىن

 .معىن وهذه تفيد معىن وليس بني املعنيني تعارض
فيؤدي إىل  ،اختالفهم يف أوجه اسإعرابيف اتلفسري من أسباب االختالف و

من أسباب ، وجه اسإعرابأوالختالف  اية تبعاختالف تفسري اآل
فلك  ،أكرث من معىن يكون حمتمال ااختالف املفرسين أن اللفظ أحيان

 .واحد من املفرسين يفرسه بأحد املعاين اليت حيتملها
ن من أصول اتلفسري أن تفسري أ رمحه اهللابن تيمية شيخ اسإسالم  وذكر

 ،الصحابة ريض اهلل عنهم هو من باب تنوع العبارات ولكها معان حقة 
ولكن تنوعت تعبرياتهم  ايقصدون معىن واحد ايكونون مجيع افأحيان

يقصدون معاين خمتلفة لكنها اختالف تنوع وليس  اوأحيان ،عنه
اللفظ  افأحيان ،ولكها مرادة ،فتكون املعاين لكها صحيحة ،اختالف تضاد

 .حيتمل أكرث من معىن ولك منهم يفهمه بمعىن ويفرس اآلية بناء عليه
َسايلُب اتلَّفسري  

َ
 أ
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اتلفسري اتلحلييل، وهو اذلي يتتبع فيه   للتفسري أسايلب وطرق منها
ويبني ما يتعلق  ،املفرس اآليات الكريمة حسب ترتيبها يف املصحف

فيرشح معاين  ،من معاين ألفاظها وما دلت عليه من األحاكم ،بكل آية
وما يستفاد منها من الفوائد، فهذا يسىم  ،واملعىن اسإمجايل لآلية ،األلفاظ

تفسري ابن وأكرث تفاسري املتقدمني يه تفاسري حتليلية كاتلفسري اتلحلييل، 
ء فإنه املفرس إذا اكن من الفقها وحنوها ثم إن ،وتفسري ابن كثري ،ريرج

بيان داللة اآليات ىلع األحاكم الفقهية مثل يغلب ىلع تفسريه العناية ب
وإذا اكن املفرس من انلحاة  (اجلامع ألحاكم القرآن الكريم)تفسري القرطيب 

فإنه يغلب ىلع تفسريه العناية بإعراب القرآن اكسإمام أيب حيان وتفسريه 
ة ظهر أثر ذلك يف ومن غلب عليه العناية بابلالغ (ابلحر املحيط )

  (الكشاف)املعتِل يف تفسريه لزخمرشي تفسريه اك
اتلفسري اسإمجايل وهو رشح معاين القرآن الكريم ومن أسايلب اتلفسري 

تيسري الكريم )السعدي يف تفسريه املسىم بـ  عالمةطريقة الك ،إمجاال
يتناولون عدة  افأصحاب اتلفسري اسإمجايل للقرآن الكريم أحيان (املنان

من  ،املعىن اسإمجايل هلذه اآليات يذكرونلك آية ىلع حدة ثم  اآيات وأحيان
، ومن األسايلب احلديثة يف يف معاين لك لفظة ىلع حدة  غري تدقيق

اتلفسري املوضوِ للقرآن الكريم وهو مجع اآليات اليت تتلكم عن  اتلفسري
يات الصالة يف القرآن مجع آمثل وتناوهلا يف ماكن واحد  ،موضوع واحد



                                             وليد بن إدريس املنيسي                  لوم القرآن    ألفنان يف عاذات 

 78 

ت قصة موَس عليه السالم اآليات اليت تناول أوآيات احلجاب  أو ،الكريم
وباهلل تعاىل . يف القرآن الكريم ثم تفسريها جمتمعة يف مؤلف واحد

اتلوفيق ، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه ومن اتبع هديه 
 .إىل يوم ادلين 

 
 


